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مقتطف من اخلطاب املليك السايم
الذي وجهه جاللته حفظه اللـه إىل األمة،
مبناسبة عيد العرش املجيد 30 ،يوليوز 2014

متهيد

ارتبط السيع إىل الكونية ،منذ القدم ،بالسيطرة الفعلية من خالل استخدام القوة أو اإليديولوجيا
أو الثقافة أو الدين أو التفوق التكنولويج أو الزمخ املسيطر حلضارة ما .ولطاملا ُكنا نصف
بـ «الكوين» ذلك الذي يسيطر عىل ذلك اجلزء من الفضاء املاكين الذي يعترب مركزا للعامل يف
حلظة تارخيية معينة ؛ وهو األمر الذي صار يتسم بالنسبية من خالل الرؤية السائدة اليوم ،سميا
مع االزدهار الذي تهشده الصني وكذا توجه إفريقيا لتصبح قارة صاعدة .وبالنسبة لنا حنن
مكتوسطيني ،فلقد تعاقب عىل محل مشعل الكونية ،اإلغريق والرومان والعرب وكذا اإليطاليون
إبان عرص الهنضة األوروبية...
يف عرص «األنوار» ،ظهر مفهوم جديد وهو عبارة عن نزعة كونية فلسفية دعامئها احلوار والكتابة
واللكمة ،مكا أهنا مؤسسة عىل العقل باعتباره أجنع الطرق حنو التوافق املنشود مع امجليع .بعد
ذلك ،ظهرت نزعات كونية أخرى افتقدت للحس اإلنساين ،ومل تتخلص البرشية من ويالهتا إال
بعد سقوط ماليني القتىل .ومع ذلك ،ال زلنا نهشد نزعات استبدادية تنشد اهلمينة ،ويه عبارة
عن إيديولوجيات وأنواع من التطرف الديين وأنمظة اقتصادية مهمينة ومناذج تكنولوجية أو
اقتصادية يراد هلا أن تكون أحادية بال بديل ،مكا رصنا نهشد ظهور إمربياليات متنكرة يصعب
كشف حقيقهتا يف العديد من األحيان .هذه لكها نزعات تسىع للكونية ،هتدد احلريات وتقيص
اهلويات وال تتعايش أبدا مع اخلصوصيات ،مكا أهنا أيضا من أمه أسباب الزناعات ،ألهنا يف
الواقع ،نزعات متنافسة شكال ومضمونا .من جانب آخر ،ميكن اعتبار السيع إىل الكونية مطوحا
برشيا طبيعيا يف حالة ما إذا تعلق األمر باملصاحلة مع كوكبنا من خالل رفع التحديات اليت
ترهن مستقبل البرشية مجعاء .ولعل خري دليل عىل ذلك ،لك تلك املؤمترات العاملية الكبرية اليت
تعقد هنا وهناك ،بغية زرع األمل يف النفوس من أجل تأمني مستقبل كوكبنا.
لكن ،مبا أن مقاربة هذه اإلشاكالت صارت تتخذ طابعا عامليا أكرث فأكرث ،فاحللول بسبب ذلك
الزالت تتسم بغياب الفاعلية ،إذ تصطدم أساسا جبدران املصاحل املتباينة واالختالفات الثقافية
واألنمظة اليت جتعل املقاربات اليت يمت تنفيذها متباعدة ومريبة ،بل قد تشعل فتيل التوترات.
إن حتقيق السمل العاملي وحوار األفاكر والتساحم مع اآلخر املختلف عنا ،يمت عرب خلق كونية
جديدة تؤسس ملجاالت توافقية ومتنامغة ،باملوازاة مع احلفاظ عىل اهلويات وتعبرياهتا الثقافية.
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يف الواقع ،ال يتوفر املغرب الكبري عىل أي منوذج جاهز للكونية قد يسىع لفرضه ،بل يواجه
صعوبة مجة حىت يف إمساع أصوات مفكريه خارج حدوده ،رمغ أن كتاباهتم غالبا ما يكون فهيا
بعد كوين .وقد أكد ُ
الكتاب املشاركون عىل أمهية هذا املعىط وقاموا بتحليله بطرق وأساليب
خمتلفة يف إطار املوائد املستديرة املنمظة مضن فعاليات املعرض املغاريب للكتاب.
وإذا كنا نتبىن مجيعا نفس اخلطاب حول الكونية ورمبا نظرة معينة حول ماهيهتا ،فالفضل يف
ُ
والكتاب
ذلك يرجع إىل قناعاتنا العميقة وتارخينا العريق .وال بد من القول بأن نصوص الاكتبات
املغاربيني محتل رسالة كونية بسيطة ومعيقة تعرب عن مواطنة كونية ،مصدرها اجلاليات املغاربية
اليت تشلكت عرب أجيال متعاقبة.
هكذا ،يعرب األدب املغاريب عن نفسه بالعربية بطبيعة احلال ،لكن أيضا باألمازيغية والفرنسية
واإلسبانية واإلجنلزيية واهلولندية ...ويذكرنا التارخي بأشاكل «العيش املشرتك» املتمسة بالتنامغ
والتساحم اليت عرفها املغرب الكبري عرب قرون خلت .ويذكرنا التارخي أيضا بالتنوع الثقايف الكبري
ألصول املغرب الكبري  -وباملناسبة ،هو تنوع ينص هيلع الدستور املغريب  -وذلك باستلهام المسات
الثقافية األساسية «لألندلس» كمنوذج يف االنفتاح عىل الكونية .وبالتايل ،ليس من الغريب اليوم
أن نناقش هنا مسألة الكونية ؛ وليس من الغرور أن نعترب أن املغرب الكبري كفضاء إنساين قد
تكون لديه إضافات نوعية ومعيقة حول هذا املوضوع ،رمبا شيائ جديدا يف عالقات القوى اليت
ال تتوافق أبدا واليت تتجدد دامئا يف خضم اسمترار الرصاع.
أليست مدينة وجدة نفهسا« ،عامصة الثقافة العربية» هذه السنة ،مثاال عىل هذه الكونية اليت
يسىع إلهيا عرصنا هذا ،والذي غالبا ما يفشل يف تأسيهسا ؟ نالحظ أن رسائل املفكرين
املغاربيني وما حتتوهيا من أفاكر تتوافق مع الدعوة إىل الكونية املعتدلة واهلادئة اليت نعترب حبق
ورثهتا.
فتفضل صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس ،نرصه اللـه ،بإضفاء رعايته املولوية السامية عىل
معرضنا املغاريب هذا ،دليل عىل إرادة املغرب يف التفاعل إجيابيا مع مسألة الكونية .يف
احلقيقة ،الكونية اجلديدة املنشودة ال زالت يف طور التشلك .ولتحقيق هذا اهلدف ،سيهنل الفكر
من ثقافاتنا املوروثة وقمينا الروحية األصيلة ،مكا سيهنل من قدرتنا عىل اخللق واإلبداع والتجاوز
عند االقتضاء بغية التنامغ مع عامل اليوم وبناء عامل الغد.
ُيربز هذا العمل ،عرب قراءات متعددة ،مدى اإلماكنيات اهلائلة اليت نتوفر علهيا واليت من شأهنا
أن تساعدنا عىل حتقيق اهلدف املنشود .إذا ،الشكر موصول للك أولئك األخشاص املمتزيين
الذين شاركوا يف موائدنا املستديرة حبرفية ،مبوهبة وبشغف .وهكذا ،نعترب حمض ِّ
اإلطالع عىل
مسامهاهتم والهنل مهنا مبثابة رسالة أمل رائعة وإثراء لملعارف واملدارك .نسىع إىل نقاشات
فكرية أكرث ثراء سنة  2019؛ وهلذا ،نرضب لمك جمددا موعدا بوجدة من  09إىل  13أكتوبر
 2019لرفع هذا التحدي.
دمحم امباريك
رئيس معرض «آداب مغاربية»
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توطئة
تنبيه
يستعيد هذا املؤلَف ما مت تداوله يف مجموع املوائد املستديرة والعروض اليت قدمت يف خمتلف القاعات
املعدة هلذه الغاية مبرسح دمحم السادس بوجدة وبعدة أماكن مرموقة باملدينة خالل الدورة الثانية
لملعرض املغاريب للكتاب ألكتوبر  .2018وهبذه املناسبة ،مت تجسيل لك التدخالت ،سواء مهنا الصادرة
عن املتدخلني الرمسيني الذين يتحدثون انطالقا من املنصة أو اليت تتعلق بأسئلة وآراء املشاركني
املتواجدين بالقاعة.
لقد مت تدوين هذه التجسيالت بلك عناية .إال أن هلذه الطريقة حدودا ينبيغ اإلشارة إلهيا .وهكذا ،فإن
بعض الترصحيات ،وخاصة مهنا ما مل يستطع امليكروفون التقاطها أو اليت التقطت بصعوبة حبيث مل
يكن باإلماكن تدوين بعض التدخالت أو بعض مقاطع التدخالت أو مت ذلك بصورة غري جيدة.
مكا أن التدخالت مت نقلها هنا باللغة الفرنسية ،وقد تكون قد جرت بلغات أخرى .هذا األمر يتوافق
واالنفتاح التقليدي جلهة الرشق عىل ثقافات عديدة قريبة طعمت الخشصية الثقافية اجلهوية ،ولكن أيضا
مع اهلمينة الطبيعية للغة العربية يف تعبري املثقفني املغاربيني ،وكذا مع املامرسة القامئة عىل مستوى
بعض املجاالت الرتابية أو أيضا لرشااكت دولية دفعت رشاكء أجانب غري فرنكوفونيني للتعبري .هذه
التعددية يف لغات التعبريُ ،ت َعد مصدر ثراء يعكس غىن جهة الرشق وبشلك أوسع غىن املنطقة املغاربية.
لكهنا متثل أيضا خطرا عىل مستوى االستعادة اجليدة لفكر املتدخلني ،ألن الرتمجة تؤدي احيانا لبعض
الفوارق البسيطة يف املعىن وإىل معىن خمتلف يف بعض األحيان رمغ كفاءة وجهود املرتمجني.
فالزناهة األدبية حتمت إخبار القارئ بأن بعض االختالفات املمكنة قد حصلت ،ولو أن املسؤولني عن النرش
بذلوا ما يف وسعهم لتجنهبا ،أو أن بعض اللكامت اليت نطقت مل يمت تدويهنا .لذا ،فإنه من الرضوري
بالنسبة للساهرين عىل هذه الدورة التأكيد عىل أن لك تقصري حممتل من هذا النوع هو طبعا غري
مقصود ،بل بالعكس متاما ،بذلت لك اجلهود للتقيد بلك أمانة بالتدخالت اليت متت .وبالرمغ من هذه
املجازفة ،فقد بدا لنا أساسيا أن نتقامس مع امجلهور لك الرثاء الذي احتوت هيلع التدخالت والنقاشات.

اللجنة امللكفة بالنرش
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تكرمي ثريا الشاوي
ضيف الرشف  :عبد احلق املريين
رئيس اجللسة  :دمحم امباريك
عبد القادر الرتناين ،ادريس خروز
املشاركون :

ثريا الشاوي

دمحم امباريك
أريد يف البداية أن أرحب بامجليع وباألستاذ عبد احلق املريين ،فهو خشصية غنية عن التعريف ،لكن
سوف أذكر من جديد ببعض املعلومات حول حياته ومساره .يأيت هذا اللقاء من أجل التكرمي ،تكرمي املرأة.
وحنن لكنا نعمل االهمتام البالغ الذي يوليه صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس نرصه اللـه لملرأة .هذه
املرأة يه ثريا الشاوي ،رحلت يف سن مبكر وخلفت صدى كبريا وطنيا بطبيعة احلال ولكن أيضا يف
العامل العريب اكفة.
ليك نكرم ثريا الشاوي طلبنا من األستاذ ،الدكتور عبد احلق املريين أن يشاركنا يف هذا اللقاء .فرمغ
مهامه وانشغاالته ،قبل أن يرشفنا يف هذا اللقاء.
أبلغمك أننا توصلنا برسالة من أخ ثريا الشاوي رمحها اللـه اليت سيتلوها علينا السيد عبد القادر الرتناين
فميا بعد .وسنسمتع للكمة السيد عبد احلق املريين.
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السيد عبد احلق املريين هو من مواليد مدينة الرباط ،حفظ القرآن يف سن جد مبكرة ،فهو حاصل عىل
هشادة الدكتوراه من جامعة سرتاسبورغ ،مث أمكل الدراسة وحصل عىل دكتوراه دولة يف األدب من جامعة
دمحم بن عبد اللـه مبدينة فاس .بدأ مشواره اإلداري مكا تعملون مبديرية الترشيفات امللكية اليت أصبح
مديرا هلا ،مث مؤرخا لململكة ،حمافظا لرضحي دمحم اخلامس ،الناطق الرمسي بامس القرص املليك ،رئيس
اللجنة العملية جلامعة موالي عيل الرشيف ،مفديرا خلزانة الدولة العلوية يف .2015
إذا ،شكرا جزيال السيد عبد احلق املريين عىل حضورمك وعىل ترشيفمك لنا يف هذا املعرض املغاريب
للكتاب يف دورته الثانية والذي حظي بالرعاية السامية لصاحب اجلاللة امللك دمحم السادس نرصه اللـه.

عبد احلق املريين
السيد معاذ اجلاميع ،وايل جهة الرشق،
السيد دمحم امباريك ،املدير العام لواكلة جهة الرشق ورئيس معرض الكتاب «آداب مغاربية»،
األساتذة الكرام احلارضين معنا ،سيدايت ،ساديت.
أود يف البداية أن أتقدم بالشكر للسيد دمحم امباريك عىل دعوته وعىل تقدميه لخشصييت املتواضعة
وكذلك عىل دعوته الكرمية لملشاركة يف هذه الندوة ،فأشكره الشكر اجلزيل.
إن ثريا الشاوي اكنت زهرة من زهرات املغرب الفواح .إهنا فتاة أخرجت من الضعف قوة ومن العزمية
جهدا .آمنت بعملها ومجعت لك قواها لتحقيق غاياهتا املنشودة .نفضت عهنا غبار الركود وطارت تتواثب
بني حسب املغرب مكا تنتقل الفراشة بني الزهور ،فطارت معها أفئدة الفتيان والفتيات .وهكذا محلت
ثريا مشعل الجشاعة والهشامة .وخاطبت العامل المساوي احلر بصوت حمرك طائرهتا الصغرية« .أنا
الفتاة املغربية اليت ال تريد البقاء خاملة عىل وجه البسيطة ،أنا أريد أن أطري إىل عامل خال من القيود
واحلواجز».
اكنت ثريا المجن الالمع يف مساء مغرهبا ،فرفع املغاربة رجاال ونساء ،شبابا وشيوخا عيوهنم حنو مساء
املغرب لريوا أول طيارة مغربية تشد عىل زمام ذوي جناحني وليمسعوا صدى دوى يف مساء املغرب ،صدى
زئري طائرهتا يعلن فتح عامل جديد تلجه املرأة املغربية يف جفر االستقالل ومطلع عهد جديد ،عهد احلرية
والكرامة واالستقالل.
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هكذا نفضت ثريا عهنا غبار الركود وطارت مع أرساب الطيور ونفخت يف أبناء جيلها روح املغامرة
والجشاعة واالرتقاء إىل ما هو أحسن .حفلقت أرواحه يف أجواهئا ومغر االعزتاز نفوهسم واإلجعاب
شعورمه.
سيدايت ساديت ،لن أنىس ذلك اليوم الذي عاد فيه امللك املجاهد ،املغفور له دمحم اخلامس طيب اللـه ثراه،
هو وأرسته الرشيفة من منفاه الحسيق يوم  16نونرب  1955من القرن املايض ،أي القرن العرشين ،إىل
عامصة ملكه معززا ،مكرما ،منترصا ،حامال يف يده وثيقة احلرية واالستقالل.
اكنت الطيارة ثريا الشاوي حتلق بطائرهتا الصغرية عىل علو منحدر ،تسوق طائرهتا بيدها الميىن وتريم
بيدها اليرسى من نافذة طائرهتا الصغرية بطائق الهتاين والتربيك بالعودة امللكية املجيدة املميونة عىل
امجلاهري الغفرية اليت هبت من لك أصقاع املغرب إىل مشور توارڭة لتستقبل املوكب املليك الظافر.
اكن يف احلقيقة يوما تارخييا يف تارخي املغرب املعارص .ويف فاحت مارس من سنة  1956واملغرب يف
مغرة األفراح واملرسات لعهد االستقالل والتخطيط لوضع أسسه وبنائه ،امتدت يد أثمية غادرة وأطفأت
شعلة حياهتا برصاصة قاتلة ويه عىل منت سيارهتا.
رفعنا رؤوسنا إىل عنان مساء املغرب لنشاهد ثريا وقد مأل صوت طائرهتا األفق ،فمل نر إال مساء صافية
ومشسا ساطعة ،تبحث معنا عندليبا اكن ميأل أجواء املغرب الفسيحة ،ميلؤها أهازجي النرص والفوز املبني.
لقد مصت حمرك طائرة ثريا الهشيدة البكر ،فصمت لألبد ،فطأطأنا رؤوسنا واستسملنا للقضاء والقدر
وياليت غائبة المشسني مل تغب مكا يقول الشاعر ولكن اكن أمر اللـه قدرا مقدورا.
لك هذا أصبح اليوم ذكرى ،ذكرى الهشامة املثىل والعزمية القوية والجشاعة النادرة خلوض مغار املغامرات
وذكرى استهناض مهم الشباب والشابات وتقوية عزامئهم الستكشاف التقنيات احلديثة لينترصوا مجيعا
عىل امخلول والركود وامجلود الفكري ويدخلوا جمال التحرر واالنعتاق والتقدم وتمنية مغرهبم احلديث
بلك قوامه .وهكذا لك ذكرى تنفع اليوم شبابنا الناهض املقبل عىل مستقبل زاهر سيحققون فيه آماهلم
وغاياهتم يف العيش الرغيد واحلياة الكرمية وما ذلك عىل مههتم بعزيز.
شكرا عىل حسن انتباهمك.
دمحم امباريك
شكرا السيد عبد احلق املريين عىل هذه اللكمة القوية يف حق املرحومة الهشيدة ثريا الشاوي .واآلن أعيط
اللكمة للسيد عبد القادر الرتناين ،هو مكا تعملون رئيس مجعية النارشين املهنيني باملغرب الذي نرش كتابا
حول ثريا الشاوي والذي سيقرأ لمك رسالة خاصة وجهها لملعرض أخ ثريا الشاوي املوجود يف اخلارج
والذي مل تحمس ظروفه الصحية بأن يكون بيننا يف هذا اللقاء.
عبد القادر الرتناين
شكرا السيد دمحم امباريك .أشكرمك عىل هذا االختيار .أنا لست هنا كرئيس احتاد النارشين ولكن
كصديق عائلة ثريا الشاوي .أتلكم وأتذكر األيام اليت أمضينا ملا كنا جريانا وكنت أدخل عندمه لملزنل
وألتيق والد ثريا الشاوي رمحه اللـه الذي اكن رجال مثقفا واكن يكتب مرسحيات معروفة .آنذاك اكن عنده
بنت وولد ،ويف ذلك الوقت اكن يتعامل باملساواة .مل يكن يف جمال الطريان بنت قبل ثريا الشاوي.
النقطة األخرى املهمة  :الكتاب األول الذي صدر باللغة العربية حول ثريا الشاوي هو للسيد عبد احلق
املريين .وهذا قليل من يعرفه .ومن املهم التعريف بذاكرتنا وتارخي املغاربة .اكنت آنذاك بنت معرها  16سنة
فقط سابقة لعهدها .احمسوا يل ...أنا متأثر .السيد ادريس خروز ،مدير املعرض ،سيتقدم لقراءة الرسالة.
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ادريس خروز

« سيدايت ،ساديت،
قرارمك بتكرمي املرحومة أخيت ثريا الشاوي يشعرين بالفخر وميأل قليب وإن اكن يؤسفين عدم القدرة عىل
التواجد معمك لظروف قاهرة .أعتذر لمك مجيعا.
أتقدم بالشكر للك احلضور ،شكرا جزيال عىل مشاركتمك يف هذا التكرمي.
الشكر موصول إىل مؤرخ اململكة والناطق الرمسي بامس القرص املليك األستاذ عبد احلق املريين ،الذي
احتف هذا اللقاء حبضوره .ال يفوتين الذكر أنه أول من كرم من خالل لكامته مسار الطيارة ،من خالل كتابه
الصادر يف أواخر  ،1956بعد هشور فقط من فقدان ثريا ،وقد أعادت مؤسسة دمحم الزرقطوين إصدار
هذا املؤلف يف  .2009الشكر موصول كذلك إىل صدييق العزيز األستاذ عبد القادر الرتناين ،له الفضل
يف هذه املبادرة .اكن بدوره يعرف أخيت املرحومة ،درسنا سويا يف مدرسة جول فرين يف الدار البيضاء.
مل أجد أحسن منه لنرش كتايب "أخيت ثريا ،أول طيارة يف العامل العريب".
يعترب الفاحت من مارس  1956عىل الساعة السادسة والنصف مساءا ،تارخيا بارزا يف حيايت .يف ذلك
اليوم مت اغتيال ثريا ،يف سهنا العرشين ،أمايم ،ويه عىل منت سيارهتا .اكن ذلك عشية استقالل املغرب.
اكن الفرح يعم البالد بيمنا اكن احلزن خيمي عىل أرسيت .ستون سنة مرت عىل هاته الفاجعة ،اقرتبت شيائ
فشيائ من ذاكرهتا ،بقيت هاته الذكريات احلزينة يف خميليت حية كأهنا حديثة جكرح دام.
يل الرشف لتقدمي كتاب من أجلها ،كتاب يليق الضوء عىل سريهتا الغنية رمغ قرصها .كتاب يمشل حياهتا
بني جنابهتا يف الدراسة ومقاومهتا لملستعمر .معد هذا األخري إىل تثبيطها من خالل اختبارات صعبة يف
االمتحان ،حلقت يف ارتفاع  4 000مرت رمغ رداءة الطقس ،خماطرة حبياهتا .حجنت يف ذلك ويه يف
السادس عرش من معرها ،حجنت يف احلصول عىل رخصة الطيار يف  17أكتوبر  .1951ويه هشادة من
القوات اجلوية الفرنسية ،يف باريس ،تفردها بلقب أول طيارة يف العامل العريب واألصغر سنا يف العامل.
يه رمز لتحرر املرأة املغربية ،ناضلت من أجل حقوق املرأة ،ضد األمية ،ضد الظمل .نادت بعودة جاللة
امللك دمحم اخلامس ،باستقالل املغرب فمل يتسن هلا االحتفاء بذلك.
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ال ميكنين نسيان ما حلق بأرستنا ،خالل تلك األيام املؤملة واملجيدة لملقاومة املغربية .كنا نرحتل من مزنل
آلخر ،ترقبا هلجامت املستعمر .فقد وضع قنبلة يف مزنلنا ،وحلسن احلظ اكن خاليا آنذاك ،إضافة إىل
احملاوالت االغتيالية العديدة اليت تعرضت هلا ثريا.
ال ميكنين نسيان حدث مهم أفتخر به كشاب آنذاك .خالل أول رحلة يل ،يف الطريق من مالقة إىل تطوان،
مع مجيع أفراد األرسة ،ابتسم القبطان ساخرا من املراهقة اليت ترتدي ثياب الطيار .دعا القبطان ثريا
إىل مقصورة القيادة الختبارها .إذ تفاجأ املسافرون األربعون عىل منت الطائرة بعد إعالن القبطان بأن
املراهقة يه اليت تتوىل القيادة .اكن متأثرا وخفورا يف نفس الوقت .اكن هذا سنة .1952
أمتىن أن تظل ثريا رمزا للجشاعة لدى األجيال القادمة ،وأن خيصص هلا التارخي املاكنة اليت تستحقها.
أكرر شكري للك من يفكر فهيا اليوم.
فليتغمدك اللـه برمحته ،أخيت الغالية.
صالح الدين الشاوي ».
دمحم امباريك
أشكرك يس إدريس عىل هذه القراءة ،وسأتدخل ألعيد ما سبق يل ذكره نظرا لتأثري .قرأت هذا الكتاب
وأنا أنصحمك به .ملاذا تعترب ثريا رمزا لنا ؟ لشبابنا ؟ ألن لدهيا شغف الطريان يف سهنا اخلامس عرش.
جشعها والدها الصحايف عىل ذلك .تلقت هشادهتا من مدرسة الطريان بتيط مليل ويه يف السن السادسة
عرش لتغادرنا ويه تناهز العرشين .مسار حيف بالرموز ،مكا ناضلت من أجل قمينا ومؤسساتنا.
إذا اكن هناك خشص يريد أن يديل بهشادة حول املرحومة ،مفرحبا.
عبد القادر الرتناين
ما أريد قوله مهم ملن يسمتع إلينا ،ألف عبد احلق املريين كتابا بعد اغتيال ثريا الشاوي ،مث نسيت إىل أن
قام والة مدينة فييش الفرنسية باختيار امس ثريا الشاوي سنة  2015لشارع هبذه املدينة بعد أن استقرت
فهيا رشكة للطريان .فبحثت حيهنا السلطات عن امس خشصية يف جمال الطريان فمت االتفاق باإلمجاع
عىل هذا االمس .عىل إثر ذلك ارتأى أخ املرحومة ،صالح الدين الشاوي ،صدييق يف الطفولة ،إىل رسد
قصهتا .هكذا مت ختليد ذاكراهتا .ولقد أرسلت لنا برجييت ماكرون هتانهيا وافتخارها بشارع حيمل امس
بطلة مغربية مث اغتياهلا من طرف املستعمر الفرنيس .هذه قصة مؤثرة بالفعل .وأجدد اعتذاري ملا انتابين
من مشاعر فمل أكن قادرا عىل الكالم.
مداخلة
أثناء تدخله قال السيد الكبري حنو  :شكرا السيد الرئيس وشكرا للسيد عبد احلق املريين عىل قبوله اإلدالء
بهشادة يف حق مناضلة وطنية .لقد اقتحمت ثريا الشاوي عامل الطريان يف وقت اكن فيه جمال ربابنة
الطريان حكرا عىل الرجال يف أورويا وأمرياك ،مفا بالك يف املغرب والعامل العريب حيث اكنت يه أول
قائدة للطريان يف املغرب .نعزت هبا ألنين بيضاوي ونفتخر كثريا برثيا .لكن الغريب أن ثريا الشاوي اكن
من املمكن أن متيض يف عامل النسيان لوال كتاب مهم حييك قصة أول طيارة مغربية ،الهشيدة ثريا
الشاوي ملؤلفه احلارض معنا األستاذ عبد احلق املريين .اللك يتذكر الرسالة اليت قرأمتوها يف الذكرى
األربعينية لتأبني الهشيدة .فشكرا لمك األستاذ عبد احلق املريين.
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عبد احلق املريين
فعال ،كنت أعرف ثريا الشاوي من بعيد ،كنت يف األرض واكنت يه يف المساء وخاصة يوم عودة جاللة
امللك دمحم اخلامس من منفاه الحسيق ،واكن الدخول إىل القرص املليك بالرباط حقيقة تارخيية .اكنت
توارڭة ساعهتا مملوءة باملواطنني املغاربة ،رجاال ونساء وأطفاال .اكنوا قد جاءوا لتحية هذه العودة .وكذلك
هنا اكن يل لقاء أيضا بني المساء واألرض مع ثريا حيث اكنت مكا قلت يف لكميت توزع علينا بطائق
الهتنئة بقدوم جاللة امللك .بعد وفاهتا رمحها اللـه ،نرش والدها عبد الواحد الشاوي وهو رجل مرسيح
وحصايف إعالنا يف جريدة حلفل األربعني يف سيمنا فوكس يف الدار البيضاء ،اليت أقفلت مع األسف
أبواهبا مكا العديد من القاعات السيمنائية اليت انقرضت .ويه قاعة تارخيية وهبا اكن حفل األربعني لرثيا
الشاوي ،فشاركت فيه .بعثت له بلكميت فأجابين بالرتحيب .وألقيت لكمة التأبني يف ثريا الشاوي ألنين
كنت أهمت باملرأة املغربية والفتاة املغربية وخاصة ثريا الشاوي أول طيارة مغربية .ملا كنت خارجا من
سيمنا فوكس وانهتى حفل التأبني جاء عندي والدها وقال يل لكمتك اكنت مؤثرة جدا وأنا أريد أن أكتب
حوهلا كتابا وأريدك أنت أن تكتبه .أعطيته موافقيت وبدأت أتردد عىل مدينة الدار البيضاء وأنا أسكن
مدينة الرباط تقريبا مرتني لك أسبوع للقاء والدها ليحدثين عن أمعاهلا وحياهتا ولزيودين بالوثائق الكثرية
والصور ،اخل .واسمتر هذا العمل سنة وبعد ذلك خرج هذا الكتاب وجتددت طبعته مؤخرا من طرف مجعية
الزرقطوين إلبن الهشيد الزرقطوين الذي تويف هو اآلخر يف الجسن  ،فهو انتحر حىت ال يبوح بأرسار
املقاومة .إبنه خلق هذه امجلعية الثقافية وطلب مين أن يطبع الكتاب طبعة ثانية وأعطيته موافقيت .هذه
باختصار يه قصة كتاب ثريا الشاوي.
دمحم امباريك
شكرا السيد عبد احلق املريين عىل مشاركتمك وهشادتمك وعىل لكمتمك القوية املؤثرة .شكرا للسيد عبد
القادر الرتناين عىل هذه اللحظات املهمة وأشكرمك مجيعا عىل احلضور.
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مساءلة الكوين
رئيس اجللسة  :نور الدين الصايل
رشدي راشد ،فرانسوا ليفوين
املشاركون :
القدس
		
فضاء :
يوم امجلعة  19أكتوبر 2018
التارخي :
11 : 00 - 09 : 30
		
الساعة :

موجز مداخالت املائدة املستديرة
يعترب األستاذ نور الدين الصايل خشصية معومية معروفة يف املغرب ،حيث يرتبط امسه
بالسيمنا والتلفزيون ؛ لكن ما ال يعرفه كثريون عن الرجل هو أنه جاميع خمرضم يف
الفلسفة اليت درهسا وأرشف عىل تأطري تدريهسا مكفتش عام بوزارة الرتبية الوطنية.
وعالوة عىل مواهبه يف كتابة السيناريو والنقد السيمنايئ ،فاألستاذ نور الدين خطيب
مفوه وخطاط من الطراز الرفيع .وقد أبدى األستاذ الكرمي محتسه لإلرشاف عىل تسيري
هذه املائدة املستديرة اليت عرب هبا إىل بر األمان باقتدار قل نظريه.
افتتح نور الدين الصايل اجللسة باحلديث عن اليونان القدمية باعتبارها مهدا ملفهوم
الكونية والفلسفة الواحدية اليت تقابلها الفلسفة املثنوية الصينية .وقد غىط هذا التقدمي
اجلامع املانع فكرة الكونية يف لك األنمظة الفكرية السابقة والالحقة اكإلسالم أو الليربالية
اجلديدة أو املسيحية أو االشرتاكية ...وهكذا وجدنا أنفسنا يف قلب النقاش بلك سالسة.
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حتدث األستاذ رشدي راشد عن مسامهة اإلنتاجات العملية العربية يف بناء رصح
الكونية .وقد نىف ضيفنا الكرمي أي وجود للكونية بال عقالنية ،معضدا كالمه مبجموعة
أمثلة من التارخي العريب القدمي ؛ مكا أكد أن نيف هذه العالقة يدفعه إىل أخذ مسافة
من األفاكر والفلسفات الالعقالنية من جهة واملتطلبات الكثرية للكونية يف حد ذاهتا من
جهة ثانية .من جانبه ،ذكر نور الدين الصايل احلضور بأن أول مكتبة عملية عاملية مضت
معارف لك العصور أسست يف القرن احلادي عرش بطلب من النحاة ،السميا بعد ترمجة
أمهات الكتب يف احلضارات السابقة اكحلضارة اليونانية والسنسكريتية والفارسية...

أما ضيفنا الثاين ،فهو الفيلسوف الفرنيس فرانسوا ليفوين الذي أكد أن الكونية وسيلة
همينة وأهنا تتعارض مع فكرة الفردية .وعالوة عىل ذلك ،ناقش ليفوين الفرق بني مفاهمي
َ
واملشتك واملختلف ...قبل أن خيمت مداخلته باحلديث عن تعدد طبقات ومستويات
املوحد
َ
الكونية األوروبية واحلديث عن تعددية السبل املؤدية إىل كونية ُينظر هلا عىل أهنا األفق
املراد بلوغه.
من جهته ،ناقش الاكتب املغريب جليل بناين عنوان كتاب الفيلسوف الفرنيس فرنسوا
جوليان «ال توجد هوية ثقافية» الذي أشار إليه املتدخلون عدة مرات .وبالنسبة إليه ،أعلن
هذا العنوان هناية نزعة اخلصوصية الثقافية والطائفية واهلويات اجلامدة املتقوقعة عىل
ذاهتا .وقد صار النقاش أكرث تشويقا ومعقا بعدما أكد املسري عىل وجود نزعة اهلمينة
يف الكونية وعىل أن هذه الزنعة يه املشلكة األساسية يف الكونية  :فهل يه كونية
أمريكية أم أوروبية أم ماذا ؟ وهل تقدم الصني نفهسا كبديل للواليات املتحدة يف ريادة
تشكيل هذه الكونية القامئة أم إهنا جمرد مسامه فقط ؟
يف اخلتام ،ناقش املتدخلون فكرة احلقيقة باعتبارها أفضل أساس للكونية ألهنا تليغ أي
كونية حملية وتسلط الضوء عىل الفكر والعمل فقط دون أية اعتبارات جغرافية أو سياسية
أو أيديولوجية ...قد يوصف هبا هذا الفكر والعمل.
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مداخالت املائدة املستديرة
نور الدين الصايل
بال شك ،من الصعوبة مباكن اإلحاطة بلك جوانب هذا املوضوع املتشعب يف ساعة واحدة .لكننا سنحاول
جتاوز هذا اإلكراه الزمين قدر املستطاع .إذا ،ستكون نقطة االنطالق من سؤال بدهيي هو  :ماذا نقصد
بالكوين ؟ وحيرض معنا اليوم لإلجابة عىل هذا السؤال الكبري ثلة من املفكرين.
ويسعدين أن أستضيف األخ املرصي العزيز رشدي راشد الذي يتقن صنعة السؤال .وهو يمتتع بثقافة
موسوعية متكنه من اخلوض يف قضايا شىت خوض املختص الضليع .مكا أنه مطلع عىل اإلنتاجات
الفكرية األوروبية ،والفرنسية بشلك خاص .برصاحة ،حيتار املرء بأي صفة يقدم األستاذ رشدي راشد
الذي اجمتع فيه كثري مما تفرق يف غريه .وحضوره معنا اليوم هو بال شك ترشيف لنا مجيعا.
ضيف كرمي آخر أسعدنا حضوره معنا اليوم هو الفيلسوف الفرنيس فرنسوا ليفوين .خشصيا ،عرفت
ليفوين الرجل والاكتب واملفكر من خالل مواقف رائعة وخشصية ودية للغاية ؟ وما قوى صداقتنا حقا هو
أن لنا صديقا مشرتاك هو العظمي إدغار موران .خيتص ليفوين يف قضايا أمرياك الالتينية ،أمتىن من
خالل مناقشته للكونية أن يقدم لنا بعض األفاكر ووجهات النظر القادمة من هذه القارة اليت تلعب أدوارا
مهمة يف عاملنا املعارص بال شك.
أوال أشكر املنمظني عىل اختيار هذا املوضوع الشيق ،وهو يف احلقيقة موضوع ذو جشون .فطرح موضوع
هبذه اجلدية عىل طاولة النقاش يتطلب قدرا كبريا من الثقة والتفاؤل .ويف نظري ،جيب أن ينكب العامل لكه
عىل دراسة ومناقشة ومساءلة الكونية.
لكن ،ملاذا نطرح هذا اإلشاكل ؟ أوال ألنه إشاكل معقد ليس من الهسل التعامل معه دون نقاش معمق وموسع.
تلكمت يف افتتاح جلستنا عن الرشق األقىص ،وحتديدا عن الصني اليت مل تشأ أبدا عوملة حضارهتا
ألسباب جد معقدة ميكننا تبسيطها .لكنا نعمل أن الصني مل تؤمن يوما بالفلسفة الواحدية ،واألحباث اليت
أجريت يف هذا الباب تؤكد ما أقول .بالنسبة للصينيني ،العامل لكه منتظم وفق الفلسفة املثنوية .ويرجع أصل
الواحدية إىل اليونان القدمية اليت أسست مفهوم الكونية .وأنا أعتقد أن هذه احلقيقة يه سبب لك سعادتنا
وتعاستنا يف الوقت نفسه .كيف ؟ مكا مت التأكيد يف نص تقدمي هذه املائدة املستديرة ،الكونية ،عكس ما
ندعيه اليوم ،ليست حمايدة أخالقيا .إهنا بلك بساطة معركة بني امجليع يف هذا العامل.
لكن رمغ لك يشء ،تبىق الكونية رشا البد منه .وحىت عندما أتلكم وأعرب عن معارضيت للكونية مستعمال
لغة معينة ،فأنا أؤكد أمهيهتا وحضورها من خالل هذه اللغة اليت تتشارك مع لك اللغات البرشية األخرى
يف مجموعة من اخلصائص الكونية .وكيف يل أن أقول  :أنا أقرتح كونية أخرى مقابل الكونية القامئة ؟
عملا أن الكونية اليت نعيهشا اليوم تضمن لنا لك يشء ميكن مضانه  :حرية التعبري وحقوق اإلنسان
والليربالية وما شابه ذلك .لكن املشلكة يه أن البعض خلق عالقة قوية جدا بني حقوق اإلنسان والليربالية،
وأصبحوا يعملون بامس حقوق اإلنسان عىل نرش الليربالية ورعايهتا حىت يف بلدان ال تقبلها بتاتا ،لكهنم
ال يبالون ألن حقوق اإلنسان جمرد حيلة تعيهنم عىل استغالل ثروات تلك البلدان .وهذه يه املعطيات
األساسية اليت أصبحت تشلك صورة الكونية املسيطرة عىل العامل لألسف .ومنذ اللحظة اليت تفرض فهيا
هذه النخسة من الكونية نفهسا عىل العامل ،سوف لن يكون مبقدورنا جتاهل حقيقة أن الكونية قامئة عىل
املثنوية ،أو اليني واليانغ.
إذا ،عندنا احمتالني اثنني  :إما تقدمي كونية بديلة ومن مثة الدخول يف مرحلة تفاوض تنهتي بكونية جديدة -
وهذا تفكري طوباوي بامتياز  -وإما أن نبدع كونية جديدة لكيا ؛ ويف هذه احلالة الثانية ،سنحتاج مجموعة
من األسس القوية اليت سنبين هيلع هذا الرصح اجلديد.
22

خشصيا ،أومن أن ما نمسيه اليوم الكونية هو الليربالية اجلديدة مضاف إلهيا شعارات حقوق اإلنسان
ال أقل وال أكرث .لقد أصبحت وسيلة يف يد البعض من أجل التحمك يف مسري الشعوب .ومكا سبق يل
أن قلت ،أصبح اقرتان الليربالية اجلديدة حبقوق اإلنسان أمرا بدهييا .يف نظري ،قد نستطيع التفاوض
والتحاور ،لكن إذا أردنا املعارضة وطرح أفاكر وتصورات اهلدف من وراء خلق كونية جديدة ،فسيتوجب
علينا العمل بأقىص جهد ،ملاذا؟
ألن الكونية السائدة اليوم كونية جمانسة هتمين علهيا الواليات املتحدة األمريكية باعتبارها راعية اللربالية
يف العامل .وإذا حبثنا عن أي تفسريات تارخيية هلذا الواقع ،فسنجده يف القرن الثامن عرش ،أي عرص
األنوار .عندما نتأمل ما أورده املؤرخون اإلجنلزي واألملان والفرنسيون خبصوص تلك املرحلة التارخيية،
نقف عىل ثالثة مبادئ أساسية.
أوال ،منذ بداية الفلسفة العقالنية يف القرن السابع عرش مع دياكرت وأتباعه ،تبني بوضوح أن احلقيقة قابلة
للفهم والضبط وفق مهنجية دقيقة .وقد ساعد هذا املبدأ الغرب التارخيي عىل تقدمي أشياء ممزية حقا .ومبا
أن لك يشء قابل للفهم والضبط مبهنجية ،مفن املمكن تغيري الواقع واحلقائق بفضل العقالنية.
أما املبدأ الثاين فيقول  :تفكر اإلنسان يف الطبيعة هو ممكن يطور الطبيعة ويطور فهم اإلنسان هلا ،فيكون
التقدم عىل مستويني اثنني .ومبا أن الناس مه مجيعا عىل قدم املساواة عىل اعتبار أهنم مجيعا يمتتعون
مبلكة العقل ،فاملفرتض أن تلتيق مساراتنا لكها يف نفس النقطة  :وهذا هو مبدأ التقارب .هلذا أعتقد أنه
أيمنا توفرت العقالنية والتقارب والسيع إىل المكال فسنجد االنجسام.
أنا أومن أن هذه يه نقطة البداية اجليدة يف التعامل مع الكونية ،وهذا اإلميان يفرتِض أن هناك يشء
معني ال نقوله  :حنن نفرتض حيادية أخالقية تامة يف الكونية ،أي االحتاكم إىل العقل وترك القمي جانبا ؛
وهذا معناه أننا نرضب بعرض احلائط لك ما هو أخاليق .وهنا يظهر عيب الكونية ،ألهنا تعمتد عىل
مبادئ التفكري العقالين الثالث وال تعرب عن أي موقف أخاليق واحض ورصحي .ويبىق اليشء األكيد هو
أن تفاعالت تارخيية معينة يه اليت أنتجت منظومة فكرية – بصاحلها وطاحلها  -فرضت نفهسا مكنطق
وفكر كوين ال نستطيع اخلروج منه .وقد تطور هذا الوضع عرب التارخي.
هلذا ،أرى أنه من الرضوري أخذ السياقات التارخيية بعني االعتبار .ويف هذا اإلطار ،ميكننا القول أن
أول كونية ُأنتجت وفق المنوذج العقالين الذي ذكرت مع إضافة موقف أخاليق غري حمايد يه املسيحية.
وبطبيعة احلال بدأت احلاكية مع بولس احلكمي الذي وبيمنا هو سائر عىل طريق دمشق فهم أمرا مهام جدا :
ماذا لو انطلقنا من فكرة مركزية يه عودة املسيح وطبقناها عىل الكون لكه ؟ وهكذا أصبحت املسيحية
أول فكرة ال جتمتع بالعقالنية اليت أوصلهتا إىل الكونية إال بعد قرون عديدة .ميكننا احلديث عن اإلسالم،
وما وقع يف القرن التاسع امليالدي فكريا وعمليا ،وهذه أمور مهمة بال شك .لكن ما قام به بولس احلكمي
من استغالل للعقالنية يف فرض نظام عقائدي إمياين نعرفه اليوم بامس املسيحية هو أمر خطري البد من
الوقوف عنده .واألكيد ،أن البعض سيشكر بولس الرسول والبعض اآلخر لن يفعل .وهذا بطبيعة احلال
بفتح نقاشا كبريا .حاولت من خالل لكميت هذه فتح هشيتمك للنقاش قدر املستطاع .أما اآلن فأعيط اللكمة
لألستاذ رشدي راشد.
رشدي راشد
احمسوا يل يف البداية أن أشكر املنمظني وعىل رأهسم صديقيت أمينة املؤدب عىل هذا التنظمي الرائع
وعىل احلس العايل يف اختيار موضوع النقاش  :مساءلة الكوين .مكا يعمل امجليع ،وجدة يه عامصة
الثقافة العربية هلذه السنة ؛ وهلذا اخرتت احلديث يف موضوع ذي صلة  :إهسامات العلوم العربية يف
بناء رصح الكونية .فقط قبل أن أبدأ ،أعملمك أنين رجل متفائل بطبعه ،لدى اعذروين إن وجدمت يف كاليم
يشء من التفاؤل الزائد.
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قبل حوايل قرن من اآلن ،تعرضت الكونية والعقالنية إىل سلسلة جهامت متنوعة لكها سعت إىل حتطمي
العقالنية .وبالتايل ،أرى أن السؤال املناسب هنا  :ما الذي حيدث يف أيامنا هذه ؟
يف احلقيقة ،حنن اليوم جتتاحنا الالعقالنية بلك تالويهنا ،سواء اكنت دينية أو عرقية أو قبلية ...لقد أعادتنا
هذه التقسميات اهلوياتية القوية إىل احلديث عن فكرة العرق أو احلضارة السائدة وتنظمي املجمتعات
بناء عىل أساطري يف كتب أحلقت هبا صفة القداسة تتحدث عن دين واحد وثقافة واحــدة .لك هذه
األيديولوجيات ،وهذا هو االمس الدقيق ،ختيف أهداف معينة وراء سعهيا إىل بلوغ الكونية .إهنا حبيسة
بنية فكرية غري واحضة لكهنا يف الوقت نفسه تدعو إىل التوحد والتعاون ،وهذا أمر ال نستغربه مهنا ألن
الكونية يه اليشء الذي البد أن يتفق هيلع امجليع .وبالتايل ،أعتقد أنه بغض النظر عن احلقبة الزمنية أو
اللغة أو الثقافة ،فإن معتقدات الناس وعاداهتم وخصوصياهتم الثقافية تصبح يف مهب الرياح يف مقابل
أي أيديولوجية مهينة.
حصيح أن القوانني ختتلف من بلد إىل آخر .لكن ،مكا قال بلزي باساكل خماطبا عامل الرياضيات بيري دي
فريما « :أعرف أن احلقيقة يه نفهسا يف تولوز وباريس» .إذا ،فاملسألة متعلقة باحلقيقة .وحنن بالتايل
نفهم أن الكونية والعقالنية ليستا بأي حال من األحوال نتاج الفلسفة والضمري بل نتاج فلسفة املفاهمي.
وهبذا املعىن ،تصبح الكونية نتيجة غزو ومعل صبور وترامكي عىل مستوى املفاهمي .وأنا هنا ال أنوي
احلديث عن األطروحات املتعلقة بالكونية وأكتيف بالقول إهنا اعتباطية وتفتقر ألي إبداع .بدل ذلك ،سأسلط
الضوء عىل سريورة تشلك الكونية داخل احلضارة اإلسالمية يف قروهنا األوىل ؛ وسأحتدث حتديدا عن
املجاالت اليت اكن لملسملني إهسامات مهمة فهيا .وهنا نتلكم عن الرياضيات وبايق العلوم والفلسفة
واملنطق وعمل الالهوت وعمل الكالم والقانون .حصيح أن لك واحد من هذه العلوم له ممزياته اخلاصة جدا،
لكن العملاء والفالسفة والفقهاء يقرون أن أساس الكونية هو العقالنية وأن الكونية ،يف الفكر مكا يف
السلوك ،يه وظيفة العقالنية .وعىل هذا األساس ،قدم عملاء الكالم والفالسفة أنمظة فكرية عقالنية نسقية
هدفها فهم وتفسري العامل.
ابتداء من القرن الثامن امليالدي ،نشأ نوع من التوافق بني الكتاب واملفكرين عىل رضورة بناء مهنجيات
وقواعد تؤطر أي حبث عرب خطوات منتمظة يقود بعضها إىل بعض مبنطقية .وجتب اإلشارة هنا إىل أن
العملاء الذين انربوا هلذه املهمة الصعبة مل يضعوا قطيعة مع األفاكر السائدة يف املايض أو يف عرصمه،
بل استفادوا مهنا قدر املستطاع.
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دعوين أقرأ لمك مقطعا مما قاله الكندي هبذا اخلصوص يف القرن التاسع امليالدي« :واجب علينا أن ال
نلوم من أعاننا بعمل يسري مث عاد يقول إنه اكن له علينا فضل عظمي فميا ما فتح اهلل علينا به من عمل .ال
نلومه ألنه وإن قال باطال فقد اكن لنا رشياك ملا أفدنا من عملهم ووجدنا فيه سبال سالكة إىل ما وفق إليه
آخرون من عمل باحلقيقة» .ويقول الكندي أيضا « :ال حرج علينا أن نستحيل احلقيقة ونطلهبا يف مشارق
األرض ومغارهبا» .هكذا تلكم الكندي ،أحد مؤسيس الكونية.
الفالسفة بدورمه يريدون بناء فلسفة كونية ؛ ومه يبدؤون مسرية البناء بالتأكيد عىل أن الفلسفة ال يلج
عواملها إال الريايض ،حىت أهنم يضعون الطالب أمام الوضع التايل  :جيب البدء بكتب الرياضيات قبل
كتب أرسطو .وهذا الوضع سينتج لنا يف رأهيم واحد من اثنني  :إما فيلسوفا حقيقيا أو جمرد مردد لكالم
اآلخرين إذا اكن قادرا عىل حفظه أصال .هذا يعىن أن الفلسفة أيضا هلا أساس عيمل وريايض .وقد
حاول الكندي ،حىت وإن قال يف درس الالهوت أو الكالم أن الويح يأتينا باحلقيقة ،بناء فلسفة كونية
ختاطب لك البرشية أساهسا الصلب هو العقالنية.
وبعيدا عن ما هو ويح ،البد للرباهني املقدمة أن ختضع للعقل ال أن خترق قوانينه .وما قام به الكندي عند
خماطبة العامل هو تغيري احلجج القامئة عىل الالهوت والتوقع والغيب حبجج وبراهني عقالنية .وتطبيق هذا
املبدأ أمر ال مفر منه ملن أراد احلصول عىل جحج عقالنية كتلك اليت وجدها الكندي يف الرتاث األرسيط
من الفلسفة األفالطونية احملدثة .هذا الكالم معناه أن لك أطروحة فلسفية مطالبة بالتوفر عىل أسس نظرية
وأسس رياضية يك تحجن .وهبذا املعىن تصبح الرياضيات أداة ترشحي ال غىن عهنا يف الفلسفة احلديثة.
وخالل الفرتة اليت عاش فهيا الكندي ،ظهرت بوادر أول كونية عملية فهيا بعد عاطيف ال عقالين .هذه
الكونية أسس هلا رياضيون وعملاء وفالسفة من أصول وديانات خمتلفة القامس املشرتك بيهنم مجيعا هو
الكتابة باللغة العربية .وقد اكنت هذه أول مرة يمت فهيا احلديث عن عمل كوين .فقبل تلك املرحلة ،اكن النشاط
العيمل مرتكزا رشق املتوسط .لكن األمور تغريت يف القرن التاسع بعد حصوة كبرية جدا عىل مستوى
البحث العيمل وترمجة إبداعات ومعارف احلضارات القدمية وتطويرها.
لقد تعمق هؤالء العملاء الذين كتبوا بالعربية يف ختصصاهتم إىل حد كبري فطلبوا ترمجة أمعال الثقافات
اليونانية والسنسكريتية والفارسية ذات البعد الكوين إىل اللغة العربية قصد تأسيس أول مكتبة كونية
للعلوم والفلسفة .وما ال حيتاج إىل بيان هنا هو أن اللغة الوحيدة يف تلك املكتبة اكنت اللغة العربية.
وهذه يه املرة األوىل اليت تستعمل فهيا لغة واحدة يف قراءة ودراسة اإلرث الفكري الذي أنتجه القداىم
واملعرفة اجلديدة آنذاك .وبالتايل ،اكنت األسس املادية الرضورية يف بناء فلسفة وعمل كونيني متوفرة منذ
القرن التاسع .هلذا توفرت لك الظروف املواتية من أجل نيف إماكنية قيام الكونية بال عقالنية يف القرن
احلادي عرش .وهنا أدرج مثاال رسيعا من حياة الريايض والفزييايئ العظمي ابن اهليمث يؤكد سيادة
العقالنية وتراجع ما سواها إىل الوراء ابتداء من هذا القرن  :يف مرة من املرات ،رد ابن اهليمث عىل رسالة
يعتقد صاحهبا أن بطلميوس فليك معصوم ...خفالفه وحاجه.
نور الدين الصايل
شكرا عىل هذه املداخلة القمية .أعيط اللكمة اآلن لألستاذ فرانسوا ليفوين.
فرانسوا ليفوين
أوال أحيي األستاذ راشد عىل هذه املداخلة املمزية ؛ وأشكر اللجنة املنمظة .وأنا هنا أستحرض فارس ترجل
مؤخرا هو بول فرييليو الذي اكن يتحدث عن انمكاش الفضاء من حولنا لكام زادت الرسعة .إنه انمكاش
يف اخلريطة الذهنية يقابله يف نفس الوقت انتشار للزنعة اهلوياتية .لقد أصبح الناس يف لك أحناء العامل
ينمكشون عىل ذواهتم ويشيدون جدران وحدودا تفصلهم عن العامل اخلاريج.
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النتيجة يه أننا اليوم نواجه تناقضا بني عامل يبدو منفتحا وحماوالت انغالق وتشنجات هوياتية كتلك اليت
تهشدها أوروبا .ومكا قال بول فالريي ،الكونية يه إحدى اللكامت اليت ال تقول اليشء الكثري عن نفهسا،
لكهنا لكام ذكرت بدأ المتجيد والتعبري عن القلق والرفض من لك اجلهات .لو اكن الفرنيس إدغار موران
بيننا اليوم وسألناه عن الكونية ،فسيجيب بطريقة فهيا يشء من احلرج .سيقول إن الكونية املجردة ليست
مفهوما «موراين» بل يه جشرة ضاربة جبذورها يف أمعاق العقالنية .وسيقول بال شك إن الكون ممتحور
حول البرش أكرث من الالزم وإن هذا األخري ليس سوى جزء من اللك ،أي احلياة كلك والطبيعة بشلك خاص.
وبعبارات أخرى ،سيتحدث إدغار موران عن المشولية انطالقا من منوذج أو براديغم مركب.
حنن نتحدث دامئا عن قمي كونية وحقوق إنسان كونية ...لكن ما هو بالضبط هذا الكوين الذي س ُيستزنف
من كرثة االستعامل ؟ خشصيا ،أرى أنه ميكننا اخلروج من همينة الكونية باحلديث عن «التعددية الكونية»
مكفهوم جديد والتأكيد عىل تنوع القمي وأساليب العيش الراخسة وخطر السقوط يف الزنعة الثقافوية أو
النسبوية.
يف اجلهة املقابلة ،يقول البعض إن التخيل عن الكونية ومبدأ الوحدة الذي تتطلبه يقودنا إىل التعددية
الراخسة الصلبة والنسبوية .من بني هؤالء عامل االجمتاع الفرنيس أالن اكيي  Alain Cailléومجموعة من
املفكرين الذين يروجون لـ «التعددية الكونية» ويؤكدون وجودها ؛ قد يكون هذا حصيحا .لكن املشلكة يف
هذه احلالة يه أنه لكام بنينا مفهوما جديدا معني ،سنجد أنفسنا أمام النواقص والتناقضات والغموض
ألن هذا املفهوم مل ينب إزاء كونية وحيدة وواحدة ،وإمنا بين إزاء كونية واحدة من مجموع كونيات كثرية
ختتلف لك واحدة مهنا عن األخرى .لدى أرى أن مناقشة هذا املوضوع اليوم نشاط فكري حصي للغاية.
وهنا أحيلمك أهيا السيدات والسادة عىل املفكر الفرنيس املعارص املختص يف الثقافتني الصينية واليونانية
فرانسوا جوليان الذي أصدر سنة  2008كتابا له عالقة قوية مبوضوع هذه املائدة املستديرة اختار له
واملوحد واملشرتك وحوار الثقافات».
عنوان «الكوين
َّ
خشصيا ،أومن أن التفكري يعين القدرة عىل المتيزي ؛ وهذا هو تعريف الفلسفة اليونانية .أما الكونية ،فهي
غامضة يصعب تعريفها .ماذا نقصد هبا ؟ هل نقصد كونية ضعيفة يسود فهيا التعممي أو العموميات ؟
ألننا عندما نتحدث مثال عن كونية األخالق وأساليب العيش ،فنحن نتحدث عن كونية أساهسا التعممي وسوء
استعامل املفهوم بطرق متعددة .وهل نقصد كونية متشددة تسود فهيا العقالنية اليت حتدث عهنا املتدخلون
قبيل ؟
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حتدث السادة األساتذة عن كونية أساهسا العقالنية والرضورة والتعايل واالنفصال عن لك اعتبارات
التنوع واالختالف يف التجربة بني هنا وهناك وهذا وذلك.
هنا أحيلمك عىل أرسطو الذي يقول إن الكونية ال تعين التفكري يف لك يشء بقدر ما تعين التفكري انطالقا
من لك يشء .ورمبا ُتظهر لنا هذه املقاربة بعض مالحم املفهوم .لقد حظيت الكونية هبذا املعىن األرسيط
بأمهية كبرية يف الفكر األورويب والفكر العاملي كلك .ميكننا القول إن اهلمينة العاملية تبدأ باهلمينة النظرية
اليت ُت َ
وظف فهيا أدوات مفاهميية عديدة عىل رأهسا مفهوم الكونية.
واملوحد.
أما ضد الكونية من الناحية املفاهميية فهو الفردية .وهنا البد من بيان الفرق بني مفهويم الفردي
َّ
يمكن الفرق يف أن هذا األخري ليس من مفاهمي العقالنية ،بل ينيمت إىل جمال اإلنتاج واالقتصاد .إذا
املوحد ،فسنتحدث عن املعرية واألحاكم
توجهت بنا الكونية حنو الفلسفة «الواحدية» اليت ينبع مهنا مفهوم
َّ
المنطية ...وليس عن العامل مكا نعرفه والذي يسكنه الناس بروح املواءمة والتعايش ال مبوجب الرضورة
موحد ومضبوط .ومن
املنطقية .وبال شك ،من املفيد تنظمي اإلنتاج وفق نظم كبرية يكون لك يشء فهيا
َّ
املوحد ،رمغ أنه كونية فاسدة ،جتسيدا دقيقا ملعىن الكونية .وبالتايل
الواحض اليوم أننا منيل إىل اعتبار
َّ
املوحد ،هو املختلف.
فنقيض
َّ
مفهوم آخر البد من متيزيه عن مفهوم الفردي هو املشرتك القادم من احلقل السيايس .ويكيف هنا أن نقرأ
كتاب أرسطو «يف السياسة» الذي يقول فيه بوضوح إن املشرتك هو املقوم الرئيس يف بناء أي جممتع،
أي األشياء اليت يتقامسها لك أعضاء مجاعة برشية ما داخل رقعة جغرافية معينة .وقد جسد اإلغريق هذا
التصور يف املدينة .لكن هنا البد من التنبيه إىل سلبية خطرية يف هذا التصور يه إماكنية سقوط بعض
امجلاعات البرشية الصغرية يف خف التحلق حول مشرتك يمشلها يه فقط وال يمشل املجمتع لكه .وبعبارات
أخرى ،قد ينتج مفهوم املشرتك نزعة طائفية .جسل فرانسوا جوليان مالحظة مهمة يف هذا الشأن  :رمبا
الكوين هو ما مينع حماوالت االنغالق واالحتشاد حول املشرتك احلرصي.
واملوحد واملشرتك .وقد طرح
وهيلع ،البد أن يرايع املرء يف حديثه عن الكونية الفرق بني مفاهمي الفردي
َّ
فرانسوا جوليان سؤالني اثنني هبذا اخلصوص .السؤال األول أجاب عىل جزء مهم منه األستاذان الصايل
وراشد وهو اكلتايل  :كيف نفرس اهلمينة عىل الكونية يف تارخي أوروبا ؟ يف الواقع ،تارخي أوروبا والتارخي
الكالسييك ميلء بالسيع إىل الكونية .وقد حتدث األستاذان قبيل عن كونية الفالسفة وكونية املفاهمي
واملثالية األفالطونية والكونية عند بولس احلكمي ،الذي قال يف اآلية  28من اإلحصاح الثالث من «رسالة إىل
أهل غالطية» «ليس هيودي وال يوناين .ليس عبد وال حر .ليس ذكر وأنىث ،ألنمك مجيعا واحد يف املسيح
يسوع» .لكن هذه الوحدة يف املسيح اليت تبىق غريبة عىل لك حال وهذه الكونية القامئة عىل روح املواءمة
والتآيخ ال توجدان داخل أي إطار تارخيي أو انمتاء ثقايف .ويف الواقع ،ال يتحقق االخنراط يف كونية
التبجيل وامليعاد هذه إال بوضع قطيعة مع لك اعتبار تارخيي أو انمتاء ثقايف.
كونية أخرى مهمة البد لنا من احلديث عهنا يه الكونية الرومانية يف القانون وحقوق اإلنسان اليت مضت
يف ثناياها أول إرهاصات العوملة بفضل بعد لقاء عنرصين اثنني  :الكونية الرومانية املبدئية (القانون)
وسيع السلطة السياسية إىل مضان والء الناس داخل حدود اإلمرباطورية .وأنا اآلن أستحرض مرسوم
اإلمرباطور الروماين كركال الصادر سنة  212ميالدية ،والذي خاطب مواطين اإلمرباطورية الرومانية كلك
دون أي متيزي ،أي أنه حتدث عن املواطن ببعد كوين.
إذا ،اخلالصة األوىل يه  :عندما ندرس البعد الكوين يف التارخي األورويب فنحن بصدد احلديث عن
مستويات وأشاكل خمتلفة من الكونية  :اليونان والرومان وبولس احلكمي واملسيحية ...وقد ُكنت عىل حق
أستاذ نور الدين عندما قلت إن بولس هو من نظر لملسيحية .لكن يبىق هذا جمرد تلخيص قصري قارص
عىل ذكر لك عنارص الصورة املعقدة جدا تعقيد الثقافة األوروبية اليت تضم مستويات متباينة من الكونية.
وهذا باختصار هو السياق العام الذي أنتج كونية ناشئة يف عرص األنوار.
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هنا يطرح فرانسوا جوليان سؤال آخر  :هل هذا الكوين األورويب الذي تأسست هيلع العلوم احلديثة منذ
عرص األنوار هو نفسه الذي يقسم احلداثة اليوم ؟
يف احلقيقة ،ميكن أن نذهب أبعد من ذلك ونتساءل  :هل ترتك رجة الكونية األوروبية وأزمهتا قارة أوروبا
بال أي بديل حقييق يعوض هذه الكونية اليت أصبحت تقود الناس إىل طرح أسئلة من قبيل  :هل أوروبا
مسيحية ؟ خشصيا ،أعتقد أن مشلكة أوروبا اليوم مرتبطة باملثالية مبعناها اليوناين .أما السؤال الكبري
الثاين الذي طرحه فرانسوا جوليان فهو  :ما الذي جيب فعله إزاء هذه الكونية بعد لك ما قلناه ؟ حسب
جوليان ،جيب االنتباه إىل أن هذه الكونية تروج بشلك مموه لقمي معينة ،وأن هذا التوجه خيلق خماوف
من العرقية والعنرصية.
نالحظ اليوم أن ثقافات عديدة حتتج عىل الثقافة الكونية وتعتربها إمربيالية تضع قناع القمي األوروبية.
وهذا هو اخلطر الذي قد يتولد عن مفهوم الزنعة الكونية المشولية « ،»Universalismeالدال عىل أفاكر
وقمي تدىع الكونية .والبد هنا أن نفرق بني الكونية والزنعة الكونية  :عىل خالف الزنعة الكونية ،تعرب الكونية
عن رضورة منطقية وأفق يراد بلوغه .عالوة عىل ذلك ،خيتلف مفهوم الكونية عن مفهوم «قابل للكو َننَة
والمشولية» « »Universalisableالدال عىل القمي القابلة الكتساب بعد كوين ؛ مكا أنه خيتلف عن مفهوم
«املؤدي للكونية» « »Universalisantالدال عىل العنارص اليت جتعل اليشء كونيا .وهذا يعين يف هناية
املطاف اقرتان الكونية باملشرتك.
وانطالقا من هذا التصور ،يقرتح فرانسوا جوليان اعتبار الكونية ذلك األفق الذي ال نبلغه أبدا والذي
يشلك رضورة منطقية للك الثقافات .ومن هنا السؤال  :أميكن أن تكون الكونية املتحررة من أي مغوض
أو اعتبارات أيديولوجية يه طرق متعددة تلتيق مجيعها عند املشرتك ؟ لك ثقافة هلا سبيلها اخلاص حنو
الكونية وهو ال يعين المتسك األمعى بقمي معينة والرتوجي هلا بقدر ما يعين التطلع إىل أفق مشرتك بني
امجليع .وستكون الكونية هبذا املعىن يه الويع التام باستحالة أن توصل أي ثقافة لك قميها للكونية.
جليل بناين
شدت مداخلتك انتبايه لكيا ألنين اكتشفت فرانسوا جوليان من خالل كتابه املمزي «ال توجد هوية ثقافية».
لقد قرأت تأمالته خبصوص الكونية ،وأنا عىل يقني أن هلا ارتباط وثيق جدا مبا نناقشه اليوم .يدعو جوليان
إىل هدم اخلصوصية الثقافية لكيا ألنه يوجد بداخل ما يبدو ثقافة واحدة ثقافات خمتلفة .ومن هنا ينشأ
مشلك مفهوم «الثقافة العربية»  :ال توجد ثقافة عربية .وليس من الصدفة أن يطرح هذه األسئلة املعقدة رجل
خمتص يف الثقافة الصينية ألن الصني ،مكا قال الصايل ،لطاملا رفضت االخنراط يف الكونية .واملمزي يف
هذا الرجل هو أنه يقنعنا مجيعا برضورة مساءلة الكوين ؛ وذلك ما حناول فعله اليوم.
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ال توجد كونية تبدأ من أوروبا وتسود العامل ؛ وإن اكن األمر كذلك ،فهذا يعين أننا ببساطة أمام استعامر
جديد بشلك خمتلف .بناء عىل ما سبق ،مهمتنا اليوم يه التساؤل حول عالقتنا بالكونية كأفارقة  :كيف
ميكن إلفريقيا أن تسائل الكونية ؟ وما معىن أن تكون الكونية غري ممتاسكة وهلا سلبيات ؟ وبالتايل فكتاب
فرانسوا جوليان «ال توجد هوية ثقافية» يأخذنا إىل عوامل بعيدة وحيررنا من نزعة المتسك باخلصوصيات
والطائفة واهلويات املفككة...
فرانسوا ليفوين
لقد اكن يل رشف نرش كتاب فرانسوا جوليان الصادر عن دار النرش « .»Erneومن املهم وضع هذا الكتاب
يف سياقه التارخيي  :صدر الكتاب مدة قصرية قبل االنتخابات الرائسية قصد خلق نقاش .ولكنه مل خيلق
أي نقاش ألن مسألة اهلوية مل تنل اهمتاما كبريا يف امحلالت االنتخابية .واليشء املمزي يف جوليان هو أنه
حياول موقعة نفسه يف الـ«هناك» البعيد املختلف .ونالحظ هذا التوجه بشلك خاص يف دعوته إىل استبدال
فكرة اهلوية بفكرة املوارد الثقافية .وميكن أن نعتربه مثاليا أيضا .وهو بال شك يعترب سؤال اهلوية الثقافية
واهلوية سؤال عبيث من الناحية املفاهميية.
نور الدين الصايل
أريد التأكيد عىل نقطة واحدة فقط  :قلت أستاذ جليل إن الصني رفضت االخنراط يف الكونية .امسح يل
أن أختلف معك ؛ مل متانع الصني يف فرض كونية صينية .لكن نظامها املعريف مل يتضمن أي عنارص متكن
أفاكره الرئيسية من بلوغ الكونية .وبالتايل فاملسألة ال تتعلق باإلرادة وإمنا تتعلق بالقدرة .مل يحجن أحد يف
حتقيق هذا اهلدف قبل اجمتاع الفكر اليوناين واملسيحية إلنتاج نظام فكري قيمي هيودي-عقالين-مسيحي
شلك فميا بعد أساس الكونية .وأعتقد أننا غري قادرين عىل إفراغ الكونية من الرصاع املوجود بالطبيعة
يف أمعاق لك مكوناهتا ،فاألقرب إىل الصواب هو أنه ال توجد كونية سملية  :الكوين حيمل الرصاع يف
داخله .علينا مساءلة الكونية والتفكري يف اآلليات اليت جتعل الكونية احلالية ذات طبيعة مهمينة .وقد
اخنرطت الصني يف الكونية بسبب اهلمينة األمريكية عىل هذه الكونية اليت تؤطرنا اليوم .وحىت نعرف
جحم همينة الكونية القامئة وتأثريها علينا ،يكفينا إلقاء نظرة رسيعة عىل التطور اهلائل واملتسارع يف
جمال االتصال والتواصل...
حنن أبناء هذه الكونية .ومقاومهتا تعين أننا سنستعمل أدوات يه اليت مكنتنا مهنا .يف طرييق إىل هنا
هذا الصباح ،وجدتين يف حلظة هكذا أردد إحدى أغاين البيتلز بعد أن اسمتعت إىل مقطوعة موسيقية
لبيهتوفن يف بييت .لكن من أعطاين هذه املوسيىق ؟ أنا خشصيا مل يسبق يل أن وجدت دمناركيا يردد
أغاين نعمية مسيح .هذا ال عالقة له بالقومية ؛ لك ما يف األمر هو أن إنتاجات البعض تتوفر هلا آلة دعائية
قوية جدا يتوفر هيلع الغرب املهمين وحده.
مثال ،إذا شارك أي ممثل فرنيس مهام بلغ شأنه يف فيمل أمرييك ،فستتلكم عنه فرنسا مدة أسبوع أو أكرث،
ولو تعلق األمر بالمجن املخرضم جريارد ديبارديو .جيب أن نيع أن الكونية أعطتنا من خريها ورشها ،وأن
الصني يف طور االخنراط فهيا يك توظفها وتصبح من املهمينني .وتبىق املالحظة الرئيسية يه غياب أي
بديل هلذه الكونية القامئة اليوم ،وهذا أمر حمبط حقا .هذا الوضع يعين أننا نعيش دون استسالم ولكن
دون أمل أيضا.
يف اخلتام ،أقول إن احلديث عن إنتاجاتنا الفكرية اليت يرجع تارخيها إىل القرن التاسع ال عالقة له بالفكر
احلديث ،وال يعدو أن يكون معل أركيولويج .وهلذا ال أعتقد أن مبقدورنا ادعاء املشاركة الفعالة يف الكونية
عىل مستوى الفكر والعلوم .ما نقوم به ليس خطأ وليس صوابا ،لكنه بال شك غري متسق .واآلن أعيط
اللكمة للحضور يف القاعة قصد التفاعل وإبداء الرأي.
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مداخلة
أشتغل كأستاذ باحث جبامعة احلسن الثاين وأنا أقرب إىل معسكر مسهتليك املعرفة منه إىل معسكر
منتجهيا ،فأقيلوا عرثيت يف املقال .أوال ،أشكر اللجنة املنمظة اليت منحتنا فرصة النقاش والتداول حول
عبارة «مساءلة» اليت تعين فميا تعنيه «حتقيق ماهية اليشء من جديد» .مسعنا من السادة األساتذة الكثري
من املعلومات حول تعريف الكونية والزنعة الكونية املهمينة .وعندما نرجع إىل التارخي ،جند أن الطبيعة مل
تؤخذ بعني االعتبار طوال تارخي هذا املفهوم .وقد عرفنا أن لك المناذج الفكرية االستعامرية أو احملايدة
استغلت املوارد البرشية والطبيعية بالبلدان املتخلفة .ما جيب فعله حقا هو موقعة الطبيعة حبيث تتفاعل
مع اإلنسان وال تكون حضيته .ولكنا نعمل أن املوارد الطبيعية حمدودة وأن التلوث بلغ مستويات قياسية
لن نكون قادرين عىل جتاوز آثارها السلبية رمغ تطور العلوم والطب .أعتقد أنين فهمت سبب اللجوء إىل
الكونية  :دافعنا هو اخلوف من نزعة اخلصوصية الثقافية والظالمية .وهلذا ندعو جممتعاتنا إىل االخنراط
يف الكونية ،وذلك ليس هسال .خشصيا ،أومن بوجود عزلة كونية .وبالنسبة للعرب ،هناك عزلة إقلميية ؛ ال
جتد يف هذه الدول سوى احمللية  :حىت الدميقراطية أو حقوق اإلنسان أو احلاكمة ...منقولة من المنوذج
املهمين .يمتثل دور األدباء واملفكرين واملدرسني يف تعلمينا قمي العيش املشرتك .لكننا لألسف نعيش يف
عامل أحادي القطبية .مل تعد هناك تعددية قطبية ،ولو شلكية ،منذ هناية احلرب العاملية الثانية .ويف الواقع،
لك ما ميكننا فعله حاليا هو املقاومة والعيش عىل أمل أننا يف يوم ما سنكون قادرين عىل تغيري الوضع
القامئ.
مداخلة
شكرا جزيال عىل لك هذه التوضيحات املهمة .أريد العودة إىل ما قاله األستاذ نور الدين الصايل خبصوص
الصني والكونية يف لكمته األخرية .خشصيا ،أعتقد أنه يف هذه النقطة بالذات حنتاج فكر فرانسوا جوليان
ألن األمثلة اليت قدمهتا بينت معىن مفهوم املشرتك بشلك أوحض .وقد أشار جوليان يف حديثه عن الكونية
إىل مفهوم البعد الذي استبدل به فكرة االختالف ،ألنه ال حيبذ استعامل هذا املفهوم الذي له عالقة جباك
دريدا .حاول الرجل المتيزي بني ما فكرت فيه الثقافة الصينية وما مل تفكره فيه .وبناء عىل نفس هذه
املقاربة ،كتب جوليان « »Le Paysageالذي يبني فيه الفرق بني الثقافة الغربية والثقافة الصينية يف التعامل
مع الطبيعة واحمليط .وقد تكون فكرة الكونية يف ارتباطها مبفهويم امل َوحد واملشرتك فكرة مفيدة عندما
نعترب أن اإلنسان يسىع إىل املثالية .لكن العامل يسيطر هيلع منطق اقتصادي يسد الطريق أمام هذه
املثالية يف مجيع األحوال .وخشصيا ،أعتقد أن األمر املثايل الذي ميكننا القيام به حقا هو حماولة التفكري
يف الـ«هناك» البعيد غري املألوف والتفكري يف البعد أو «املابني» الثقايف املوجود بني الثقافات املختلفة.
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رشيف فرجاين
أنا أحد املتدخلني يف املائدة املستديرة املوالية ،لكنين أردت املشاركة يف هذا النقاش أوال .أحيي األستاذ
رشدي راشد عىل دقته عندما قال إن العقالنية يه أساس الكونية .لكن هذا معناه أنه ال توجد عقالنية
إسالمية أو عربية ...عندنا يف املغرب عدد كبري من املفكرين املختصني يف الفكر اإلساليم أفضل منه
خشصيا األستاذ عبد اللـه العروي ،الذي ناقش مفهوم العقالنية ورفض أن تكون هناك عقالنية أو فلسفة
عربية أو إسالمية ،ألن القول بوجودمها قول ال معىن له .فبالنسبة إليه إما الكونية أو ال يشء آخر .وهذه
نقطة ممزية جيب التأكيد علهيا .أما خبصوص التعارض بني الكونية واهلوية ،فال يتحقق إال إذا اكنت هناك
هوية تريد أن تسود وتمطس اهلويات األخرى .وهبذا املعىن ،ستصبح الكونية أقرب ما تكون إىل الزنعة
الكونية اليت ختلق مشالك كثرية .وبال شك ،الكونية تتناقض مع اهلويات القاتلة املنغلقة ؛ ويه ليست عطية
من أحد وال ملك أحد ،بل يه حبث وجمهود وتنافس .وهنا أحيلمك عىل كتاب من تأليف بنجامني باربر
بعنوان «اجلهاد يف مواجهة عامل ماك» يقول فيه إن اجلهاد قوة مناهضة للعوملة ال تقدم أي بديل ملا تريد
تغيريه ولك ما يف جعبهتا هو رجعية حنو هويات قاتلة.
رشدي راشد
فعال ،ال ميكننا احلديث عن عمل أو عقالنية إسالمية .وقد ذكرت الكندي وابن رشد وموىس بن مميون ألن
هؤالء الثالثة مه من قال إن احلقيقة ال أصل هلا  :إهنا حقيقة وفقط .وحىت نفهم كونية يشء معني ،ال
جيب الرتكزي عىل هذا اليشء بل جيب الرتكزي عىل فهم كيفيات وسبل تشلك هذا اليشء أصال .وتتشلك
الكونية مكا متت اإلشارة إىل ذلك من عنارص ومكونات فلسفية وعملية يفرتض أن ال محتل أي صفات
وطنية أوعرقية...
مداخلة
أنا باحث يف صناعة الذاكء االصطنايع .حنن اآلن بوجدة حيث ال ميكن للناس والسلع عبور احلدود ،فأين
يه الكونية ؟ أال ميكننا توظيف التكنولوجيا يف مقاومة هذه الوضع ؟ يف احلقيقة ،جنح مواطنو البلدين
يف جتاوز الوضع القامئ بفضل التكنولوجيا الرمقية .وهنا أتساءل  :ما مصري هذه الكونية احمللية ضيقة
األفق بعد أن دخلت عىل اخلط تكنولوجيا االتصال والتواصل املهمة جدا يف حارضنا ومستقبلنا .كيف
ميكن للذاكء االصطنايع إحداث تغيري يف الكونية اليت أعتقد أهنا يف احلقيقة كونيات متعددة ؟
مداخلة
طرحت هذه القضية اليت نناقش اليوم يف ندوة نمظت سنة  1989بوجدة حتت عنوان «اإلنتاجات العملية».
وقد تطرق املتدخلون آنذاك إىل مفهويم اخلصوصية والكونية يف ارتباط باألدب املغاريب الناطق باللغة
الفرنسية .من بني املتدخلني آنذاك ألربت ميمي الذي أكد يف لكمته األخرية أنه من اخلطأ أن يعتقد املرء
أن حل مشالكه يكون دامئا بالتفكري يف اخلصويص واهلويايت والرجوع إلهيام .وقد أكد أيضا أن ابن
رشد وابن خلدون أرادا إنتاج فكر كوين ،وهو الذي نريد اليوم مساءلته .البد من البحث عن املشرتك بني
التصورات املختلفة حول طبيعة العامل وإعادة بناء األشياء اليت توحد امجليع من خمتلف الثقافات.
نور الدين الصايل
شكرا .كالمك معقول جدا .حتدث عن ندوة سنة  1989اليت خرجت مبجموعة من اخلالصات املهمة وطرحت
تساؤالت معيقة مازلنا نواجهها حىت اليوم .حصيح أن الغالف الزمين املخصص هلذه املائدة املستديرة قد
انهتى ؛ لكن يبىق النقاش مسمترا .مل يبق يل إال أن أشكرمك عىل إجناح هذه املائدة ؛ شكرا لمك مجيعا.
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موجز مداخالت املائدة املستديرة
سريت الشاعرة املرصية دميا محمود هذه املائدة املستديرة باقتدار وسالسة .وقد ذكرت
يف افتتاح اجللسة باإلطار السوسيو-سيايس احملىل والدويل املعقد الذي ال يساعد
املبدع العريب ويسبب له غربة داخلية وخارجية وإحساسا معيقا بالوحدة يتجىل يف محتله
مسؤولية نرش مؤلفاته والرتوجي هلا دون مساعدة من أي أحد .اكن أول من أعطته املرشفة
اللكمة املخرج والاكتب العريب الفلسطيين ميشيل خلييف الذي أمكل تكوينه بربوكسيل
البلجيكية .قدم خلييف قراءته الديناميكية واملتعددة األبعاد ملفهوم اهلوية ،وهو موضوع له
حضور ممزي يف أفالمه من خالل خشصيات هلا هويات مزدوجة  -فلسطيين وإرسائييل
أو مسمل وهيودي  ...-ويف نفس السياق ،أكد اكتب السيناريو املمزي يف مداخلته عىل
ضعف اإلشعاع الثقايف الفلسطيين مستنكرا ذالك ،مكا أكد أن العامل العريب يعيش
حقبة اهنيار اهلويات امجلاعية دون استثناء مقابل قيام رصح اهلويات الفردية.
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من جهته ،الحظ الصحايف والشاعر الفلسطيين جنوان درويش ،مدى افتقارنا اليوم إىل
قامات فكرية قادرة عىل حتقيق إشعاع ثقايف عريب وخلق نقاش حصي ،مكا اكن احلال
سابقا .وحيث إنه ناقد أديب رصني ،فقد اكن من املفيد جدا االسمتاع لتقيميه خبصوص
ضعف اإلنتاجات الثقافية العربية حاليا.

لعل اخلالصة من لك هذا يه أن املفكرين واملبدعني العرب مل يعد هلم إشعاع خارج
حدود بلداهنم .وهذا ما أكدته بشلك أو بآخر مداخلة الاكتبة والنارشة والناقدة اللبنانية
رشا األمري اليت استحرضت مبدعني كبار من األجيال السابقة مكحمود درويش وأمني
معلوف .وقد بينت رشا األمري مستعينة بإنتاجات هؤالء املبدعني وجتارهبم الفكرية أن
املبدع أوسع وأمشل من أن حتتويه أية حدود قد حياول البعض فرضها هيلع ألنه مهاجر
ثقايف بالفطرة.
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مداخالت املائدة املستديرة
دميا محمود
يسعدين أن أرحب بمك مجيعا يف هذه املائدة املستديرة املنمظة مبناسبة الدورة الثانية من املعرض
املغاريب للكتاب بوجدة .يرشفنا أن نستضيف معنا لك من الاكتبة والناقدة والنارشة اللبنانية رشا األمري
والشاعر جنوان درويش رئيس القسم الثقايف جبريدة العريب اجلديد مث أخريا وليس آخرا املخرج واملنتج
الفلسطيين املستقر ببلجياك ميشيل خلييف .قد يبدو موضوعنا اليوم غامضا ومعقدا العتبارات متعددة.
يعيش املبدع العريب غربة داخلية وأخرى خارجية ومتزقا فكريا وعاطفيا بني واقع معني يف بلده األصيل
وحقيقة معوملة وسياق إقليمي غاية يف التعقيد .وهو عىل ويع تام بأن لك هذه الرشوط احمللية واإلقلميية
والدولية تزنل بثقلها عىل قمله وترزح فوق روحه اإلبداعية وتعرقل نرش أمعاله .مشلك عويص آخر يعانيه
املبدع العريب هو غياب إسرتاتيجيات واحضة املعامل خبصوص نرش املؤلفات.
يف األخري ،يظل جناح أي مبدع يف إيصال إنتاجاته إىل القارئ هو مثرة جمهود خشيص ال غري .لك
هذه الرشوط حتمك عىل اإلبداعات باالرجتالية والتشتت وضبابية الرؤيا يف بيئة سوسيو-سياسية صعبة.
وسنسىع يف نقاشنا إىل تسليط الضوء عىل لك هذه اإلشاكالت مع ضيوفنا الكرام .وسنبدأ باملخرج
الفلسطيين املتألق دوليا ميشيل خلييف الذي سيحدثنا عن فلسطني ورجاهلا ونساهئا واملقاومة.
ميشيل خلييف
شكرا جزيال عىل الدعوة الكرمية اليت منحتين فرصة التعرف عن قرب عىل مدينة وجدة امجليلة .أتفق
متاما عىل أن موضوع النقاش صعب للغاية .خشصيا من الصعب تلخيص معىن أن تكون عريب أو
فلسطيين اليوم .وعىل لك حال ،عندما كنت صغريا ،كنت أقول أنين عريب.
عند انتقايل للعيش ببلجياك ،اكن الناس يسألونين من أي البالد أتيت .ويف لك مرة كنت أجيب عىل
هذا السؤال املتكرر ،كنت أجدين مضطرا إلخراج بطاقة اهلوية الفلسطينية .الحظت أن اهلوية هلا طبيعة
دينامية متحولة عىل الدوام حبسب تطور حاملها ووضعه وسط بيئته .بال شك ،احلجر األساس يف اهلوية
هو ماضينا ،لكن من املهم جدا أن تكون هذه اهلوية متطلعة لملستقبل .من مالحم هويتنا التعديدية ،وهذا
فيه غىن عىل اكفة املستويات بال شك .ناقشت يف أحد أفاليم مسألة الزواج املختلط بني الفلسطينيني
واإلرسائيليني وما يعنيه عند املؤسسة الدينية يف املجمتعني معا .أحد املستجوبني قال إنه يجشع أبناءه
عىل تقدمي أنفهسم مكسملني وهيود يف نفس الوقت .هذه الثقافة املزدوجة فهيا غىن وتعددية وميكن أن
تشلك بداية ممتازة لبناء جممتع.
دميا محمود
أمل تساعدنا العوملة عىل جتاوز اهلويات ضيقة األفق ،تلك القامئة عىل أسس اكجلغرافيا أو التجمعات
البرشية ؟
ميشيل خلييف
العامل اليوم قامئ عىل مجموعة من األفاكر أبرزها احلركية .البد أن تكون هوياتنا قادرة عىل احلركة
والتطور ؛ وأوحض مثال هنا هو اللغات .لغات البرش تعد باآلالف ،لكن املساير مهنا للعرص ولو يف احلد
األدىن يعد عىل رؤوس األصابع فقط .عىل العموم ،سنكون راحبني إذا اعتربنا اهلوية مصفوفة دينامية ال
تتوقف عن احلركة والتطور يف إطار مرشوع لملستقبل.
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دميا محمود
يف ظل تغريات اخلريطة السياسية يف العامل العريب ومسار السالم باملنطقة ،هل تحمس خريطة فلسطني
املمزقة بني الضفة والقطاع بنرش املؤلفات يف أفضل الظروف ؟
ميشيل خلييف
أعتقد أن األمر متاح ألبناء فلسطني .أريد فقط التأكيد عىل أن القضية الفلسطينية فقدت مركزيهتا وأولويهتا
يف الحئة انشغاالت العامل ،خاصة يف ظل الرصاعات اإلقلميية الالمتناهية .مثال صغري عىل هذا املعىط
نأخذه من املعرض املغاريب للكتاب  :إذ تكفيك جولة قصرية بني أروقة املعرض يك تدرك مدى خفوت
إشعاع فلسطني .هذه يه احلقيقة .األمر يسء لكنه ليس بالاكرثة ،عىل األقل هذا ما أعتقده أنا .ومن
ناحية أخرى ،كنت دامئا مقتنعا أن الفلسطينيني يسددون فاتورة نزاعات إقلميية ال ناقة هلم فهيا وال مجل.
احلرب الدائرة رحاها اآلن باملنطقة هتم املغرب مكا هتم اجلزائر أو المين.
دميا محمود
نقطة أخرى شدت انتبايه يه تراجع عدد اإلصدارات اليت تناقش القضية الفلسطينية...
ميشيل خلييف
عىل العكس ! فرص وجماالت الكتابة اليوم أكرب وأوسع من ذي قبل .واإلبداع هو الوحيد القادر عىل حفظ
كرامة الشعوب .هلذا أرى أن حترير فلسطني سيتحقق عرب اإلبداع وحرية الفرد وتفجري الطاقات .لكنا
واعون بأننا يف أزمة خطرية ،وأن العامل العريب القدمي مازال يقاوم حركة التارخي ويسد أفق الرؤيا أمامنا
يف حني أن العامل العريب اجلديد الذي يتوق له شبابنا تنقصه اإلماكنيات الالزمة لتحرير نفسه واخلروج
إىل الوجود .خشصيا ،أؤمن أن الفصل بني هذين العاملني هو حلظة نضالية فارقة ستشلك مالحم املستقبل.
ومن بني القضايا اليت أهمت هبا كاكتب سيناريو مسألة تريق الفرد وسعيه الدامئ إىل ما هو أفضل من
داخل فلسطني .وأنا أعتقد أن هذا هو حال لك شبابنا بالعامل العريب حيث تسود اهلويات امجلاعية عىل
حساب اهلويات الفردية .بطبيعة احلال ،قضية االستعامر مرتبطة بلك النقاط اليت ذكرت .وإن أردنا إيصال
صوتنا للعامل وبسط احلقيقة للجميع ،فال بد أن يكون لدينا مبدعون قادرون عىل نقل هذه الرسالة إىل
مشارق األرض ومغارهبا .تتطلب منا اللحظة الراهنة اختاذ قرارات تارخيية رضورية.
دميا محمود
شكرا جزيال أستاذ ميشيل خلييف .أعيط اللكمة اآلن لألستاذ جنوان درويش للتفاعل مع سؤايل املوايل
حول وضعية املبدعني يف منطقتنا .ماذا بعد «الربيع العريب» ،هل اتسع أفق اإلبداع أمام املبدع العريب أم
ضاق هيلع ؟ وهل حصيح أن تصدير املؤلفات خارج املنطقة العربية يفيد الاكتب وحده ،أم أنه يفيد حركة
إبداعية اكملة ؟
جنوان درويش
سأحاول مناقشة هذه األسئلة يف ثالث نقاط .أوال ،أنا كشاب أحب احلديث عن اإلبداع واملبدعني .ميكنين
القول أين كنت مهووس هبذا النوع من النقاشات .من خالل ما عايشته ،توصلت إىل أن دورنا هو كتابة لك
هذه األسئلة اليت طرحت .إهنا مهمتنا األساسية .الحظت أيضا يف عالقة هبذه األسئلة أن جحم النقاش
حول الكتابة واإلبداع أكرب من الكتابة نفهسا .نتحدث عن الشعر والشاعر أكرث من اإلنتاج الشعري الفعيل.
أعمل أننا حنتاج للحديث يف تلك األمور ،لكن البد أن ننتج أوال.
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هنا أطرح سؤاال أراه مهام للغاية  :ما أفق الكتابة اإلبداعية العربية اليوم ؟ منذ أمد بعيد ،ظل اجلواب عىل
هذا السؤال حمصورا يف ثنائية احلرية-الرقابة .هذه مقاربة مهتافتة .عروبتنا الثقافية تسكن اللغة العربية
يف جممتعات حيمكها تنوع إثين كبري .وهذا متاما ما يستوجب جتاوز حدود الوطن وخماطبة مجهور
املنطقة كلك .يتجىل حتدي املبدع العريب يف التعبري عن انشغاالت مجهوره وتساؤالته وطرح قضاياه.
كتب الشاعر املرصي أمحد شويق للقارئ السوري مكا كتب للقارئ اللييب واملغريب جكمهور واحد يف
نفس الوقت .حمزن جدا أن نفتقر يف هذه اللحظة التارخيية الفارقة إىل مثقفني وكتاب ذوي إشعاع يتجاوز
احلدود الوطنية إىل ما هو أبعد من ذلك بكثري .أصبح املهشد الثقايف العريب جمرد مرآة تعكس «حياة
الشارع» دون إبداع حقييق .قليلون مه الذين اخنرطوا يف مهمة اإلجابة عىل لك هذه األسئلة واإلشاكالت
املطروحة ؛ حىت أن البعض مل يلكف نفسه عناء الوقوف عند سؤال أن يكون املرء عربيا اليوم .من جهة
أخرى ،أرى أن نقاش العروبة واالنمتاء للعامل العريب من عدمه هو جدل ال أساس له .هل ستكون العروبة
الثقافية متعارضة مع حقوق األقليات ؟ ال أعتقد ذلك .يف رأيي ،هناك مواقف شوفينية متعصبة تفوت علينا
فرصة النقاش وتبادل األفاكر يف جو حصي.

رشا األمري
أدعومك مجيعا إىل قراءة أو إعادة قراءة أوىل دواوين محمود درويش «جسل أنا عريب» الذي ُنظم قصائده
يف شبابه .لقد اكن درويش حامل لواء هذا العريب املقاوم ولكن املهزوم أيضا .أريد أيضا التحدث عن
الاكتب اللبناين والفرنكوفوين أمني معلوف املسيحي املقمي بباريس .وأنا أنصح امجليع بقراءة كتابه املمزي
«اهلويات القاتلة» .من حنن يف مواجهة خصومنا ؟ من حنن يف مواجهة جرياننا ؟ لطاملا أكد درويش عىل
عروبته يف مواجهة خصمه .أما معلوف فقد ساءل هذه اهلوية العربية اليت أصبحت هوية ممسومة وقاتلة.
ميكن للفرد اإلجابة عىل سؤال اهلوية عىل مستوى خشيص ؛ لكن حتقيق نفس اليشء عىل مستوى
املجمتعات وامجلاعات هو أمر صعب جدا لكوهنا تتعرض لتأثري هويات أخرى مفروضة وسطحية .من
النادر جدا أن يحجن حوار حول اهلويات .واإلنسان املبدع يكون قادرا عىل التعامل مع اهلوية ألنه خيرج
عن إمجاع املجمتع .وعىل لك حال ،فالفعل اإلبدايع نفسه ال يتأىت إال بالمترد عىل املجمتع وجهر هويته
القاتلة والشعبوية والطائفية.
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املبدع هو بالفطرة مهاجر يف سفر دامئ حنو عوامل وهويات أخرى .جتده دامئا يسري عكس التيار يف
فهم العامل .قال أحد الشعراء إنه يكتب ضد احلقيقة واألمر الواقع .املسألة فهيا أيضا جهرة إىل الذات
وسفر ضد الذات .اإلبداع ال حتده حدود ؛ فرحلته تبدأ من أرض األدب وال يدري أحد أين ستنهتي.
يف احلقيقة ،ميكن أن تسمتر بال توقف مادام لملبدع القدرة عىل اهلجرة الدامئة إىل حيث مل يكن يوما
واإلمساك بنوايص اللغات والتحرر من هوس تدجني جممتعه ورساب تغيري العامل ،ألن املبدع احلق يصلح
ذاته وسلوكه أوال .يف اخلتام ،أود حتية لك اللغات واملرتمجني واهلويات املتعددة.

دميا محمود
يتعني عىل املبدع العريب التحيل بروح التساحم حىت ال يكون جمرد وعاء ينضح بالتصورات المنطية
واألحاكم اجلاهزة عىل املجمتع .وهذه أفضل رسالة ميكن تبليغها ملجمتعاتنا .أفتح اآلن باب النقاش أمام
احلضور الكرمي قصد التفاعل وإبداء الرأي.
مداخلة
أجعبين أن املشاركني ناقشوا مفهوم اهلوية يف مشوليته بدل تبين توجه تبسييط تسطيحي .أنا ال أتفق
مع ميشيل خلييف خبصوص تراجع إشعاع فلسطني واإلنتاجات املتعلقة هبا ؛ ودلييل عىل ما قلت هو أننا
نمظنا بلندن وأمرياك مسابقة للكتاب الفلسطيين ،ف ُر ِشت أربعون كتابا للجائزة .هذا يعين أن هناك جيال
شابا يتبىن القضية.
مداخلة
أنا يف رحلة البحث عن ذايت أوال قبل أي يشء آخر .واهلوية يه أوال هوية إنسانية ،فال هوية حقيقة لنا
إال من داخل إنسانيتنا.
مداخلة
أنا مغربية لبنانية .ومكا قال أمني معلوف ،إذا قلت لمك إنين لبنانية فقط ولست مغربية فقد كذبت ،ألنين
ببساطة لبنانية ومغربية يف نفس الوقت.
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مداخلة
لقد شدين تسلسل األفاكر الرائع .سؤايل هو اكلتايل  :هل هناك من أمل يف أن يستفيد أبناؤنا من تعلمي
جيعلهم منفتحني بالقدر الاكيف ليتوافقوا حول هوية املجمتع حيث يعيشون ؟
جنوان درويش
الحظت أن ال أحد أشار إىل نقطة العنف االستعامري الذي مازال قامئا حىت يف بعده الثقايف .ميكننا
احلديث أيضا عن عنف املرتمجني.
رشا األمري
خشصيا ،أنيمت إىل منطقة ومدينة حيث العنف منتج حميل أصيل.

جنوان درويش
هذا العنف هو أيضا مرتبط حبكومات صنيعة االستعامر وعنفه .العنف هو عدونا أي اكن مصدره.
دميا محمود
خشصيا ،خرجت من هذا النقاش الغين بعدة خالصات .أوال ،اهلوية تتحرك وتتطور وال تبىق جامدة.
ثانيا ،املبدع ال حتده حدود .ثالثا ،خري حمرر لملبدع والشعوب هو الروح اإلبداعية الفردية قبل امجلاعية.
يف اخلتام ال يسعين إال أن أشكر لك من سامه يف إجناح هذه اجللسة الفكرية املمزية وأمتىن أن يبىق
املبدع العريب عربيا رمغ لك اإلكراهات.
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الكتابة واإلبداع يف إفريقيا
رئيس اجللسة  :فودي سيال
محيد بناين ،هرني نكومو ،مانتيا دياورا ،نعمية هلبيل التجموعيت
املشاركون :
ليىل العلوي
		
فضاء :
يوم امجلعة  19أكتوبر 2018
التارخي :
11 : 00 - 09 : 30
		
الساعة :

موجز مداخالت املائدة املستديرة
املرشف عىل هذه املائدة املستديرة هو اكتب فرنيس من أصول سنغاليةُ ،عرف ،بشلك
خاص ،من خالل نشاطه السيايس وامجلعوي ،حيث أنه اكن يرتأس حركة «نداء استغاثة»
ملناهضة العنرصية يف فرنسا∙ ولعل مهمته اليوم كسفري النوايا احلسنة للجمهورية
السنغالية ،باإلضافة إىل ثقافته وأنشطته السابقة واحلارضة خولت له تشكيل رؤية كونية
عاملي وكوين يستقطب اهمتامه،
حول املواضيع املطروحة للنقاش .ويف الواقع ،لك ما هو
ٌّ
ويدفعه لالنشغال بسرب أغوار مهنجه حيث ينبيغ للفنانني األفارقة اقتفاء أثره للمتكن من
ذاك البعد الكوين وملناقشة الصعوبات اليت تعرتض طريق الوصول إىل الكونية.
ينضم إليه مثقفان إفريقيان من جنوب الصحراء مها هرني نكومو ؛ مدير الكتاب يف
وزارة الثقافة اإلفوارية ومانتيا دياورا ؛ مؤلِّ ٌ
ف وخمرجٌ سيمنايئ وأستاذ بالواليات املتحدة
األمريكية∙
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مهارة هذين الرجلني يف الغوص يف أمعاق التارخي ،وحتلهيام بنظرة ناقدة ثاقبة وحمايدة
مكنامها من تخشيص ما يعيق ازدهار األمعال الثقافية اإلفريقية ،وخاصة األدبية مهنا،
آلخرين∙
وما مينعها من اكتساب صبغة العاملية هذه ،اليت يبدو مفهومها أكرث يرسًا بالنسبة
َ

محيد بناين ،خمرج سيمنايئ ،حييك هو اآلخر قصة مساره حنو اآلداب ،وال يبدو هذا
مرة اعرتضته ،عند عودته إىل املغرب بعد إمتام دراسته
األخري أقل وعيا بالصعوبات ،فمك َّ
يف فرنسا ،مكا يروي ،أحداث إعادة اكتشاف بلده من خالل جتربة خالقة خمتض عهنا
فيمل يعاجل واقعا منسيا واجه صعوبات لإلفصاح عنه∙ ش ّقت نعمية هلبيل التجموعيت،
بدورها ،مسارها اخلاص حنو التجربة األدبية ؛ مسار جد خصويص تولَّد عن جتارهبا
العملية يف جمال اإلساكن والهتيئة املعامرية ،ما حرمها إماكنية البوح بأحاسيس ومشاعر
املكون لوجداهنا∙ مسارات ومدارات حياة هؤالء الكتاب ،وعىل
يه بالنسبة إلهيا اجلوهر ِّ
الرمغ من اختالفها تيش مجيعها بإحباط ناجت عن االصطدام برؤى منبثقة عن تلك الكونية∙
ومكا قال ادوارد لكيسان ،فغالبا ما تنبع الكونية من قلب احمللية ،بل وقد تكون هذه
األخرية أفضل مصدر هلا ،وهو ما يؤكده بالفعل ،جناح أمعال أدبية عاملية َّ
شت∙ وميكن
التخلص من هذه اإلشاكلية ،عرب الرتكزي فقط عىل االلتقاء بالقراء كيفام اكنوا ،ولكن
ليك يمت ذلك ،جيب أن يحمس «سوق النرش» بإصدار الكتاب ومل ال ترمجته ،ما ميكن أن
يضع الاكتب حتت رمحة عدة إكراهات ما مل يكن هذا األخري حبيس الواقع املادي .ويف
الواقع ،ال يزال اكهل األدب اإلفرييق مثقال بأشاكل الضغوط املختلفة ،دون أن يستطيع
التحرر مهنا ،والتعبري عن نفسه مكا هو ،ال عرب مواضيعه ،وال عرب لغاته .حيدث هذا يف
ذات الوقت الذي تنقلب فيه موازين عامل الفنون ،حيث لن يظل حكرا عىل املركز فقط ،بل
ويف الوقت الذي تطالب فيه الضوايح بالتطور وتربز استعدادها ألداء وظيفة املركز عىل
أمت وجه .يعيد العامل تشكيل نفسه عىل أساس التوزيع والتوزع الالحمدود  :سواء أاكن
هذا العامل متعدد املراكز أم ال ،هل سيحجن إذا يف نقل األدب اإلفرييق لملتليق العاملي ؟
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مداخالت املائدة املستديرة
فودي سيال
يف تسعينيات القرن املايض ،حيمنا كنت َّ
أترأس مجعية «نداء استغاثة» ملناهضة العنرصية يف فرنسا،
اكن السيد مانتيا دياورا قدوة لنا ،باعتباره من أبرز األيقونات اإلفريقية يف اآلداب ،واليت استطاعت خلق
كريس رشيف هلا يف الواليات املتحدة ،بفضل تفوقه يف اإلجنلزيية∙ لقد اكن حقا مثريًا لإلجعاب ،وغالبا
جلد سعي ٍد بتواجد أستاذ اآلداب والاكتب واملخرج السيمنايئ
ما كنا نستهشد به خالل ندواتنا∙ وإين ُّ
مانتيا دياورا بيننا اليوم ملناقشة هذه األسئلة∙ وبطبيعة احلال ،إن حضور األستاذة اجلامعية نعمية هلبيل
كرست مسارها املهين لالشتغال عىل االقتصاد
التجموعيت معنا اليوم لفخ ٌر كبري لنا ؛ هاته األستاذة اليت َّ
والثقافة والرتاث ٠و اليت تبدو اليوم أكرث اهمتامًا باآلداب ٠إننا جد سعداء بتواجدك معنا٠
أما محيد بناين هو بالنسبة يل إحدى الرموز السارترية ،فلطاملا ترددنا خالل اجلامعة يف االختيار بني
اكيم وسارتر ،إىل أن هسل علينا السيد بناين األمر عرب كتاباته ومؤلفاته وأدبه ومهنته مكخرج سيمنايئ∙
لكن مع التقدم يف السن ،أدرت صفحة احلقبة السارترية يك أجد نفيس أكرث اقرتابا وتقربا من اكيم∙
السيد بناين جيسد أيضا قصة عريقة ؛ قصة السيمنا٠أمعاله ترمجة ملا كتبه الطاهر بنجلون ،أحد أملع
رموز األدب املغاريب الفرنكفوين يف نظرته العاملية ٠الزلنا حنتفظ مجيعنا يف ذاكرتنا بأمعاله األدبية دون
شك كصالة الغائب وليلة القدر.
يف احلقيقة ،استفضت يف التقدمي يك أعرب لمك عن سعاديت لتواجدي بينمك ٠اليوم ،أنا أشتغل يف مكتب
رئيس امجلهورية السنغالية وقد سنحت يل الفرصة كتابة بعض املؤلَّفات امللزتمة ،من أمهها «من خياف
من مالكوم» و«تفضيل وطين  :م ٌ
زي عىل الطريقة الفرنسية» قبل أن أعيط اللكمة ألول املتدخلني ،أود أن
أذكر أن السؤال األسايس يمتحور حول الكتابة  :ماذا نكتب ؟ ملن ؟ كيف ؟ وملاذا ؟ سوف نتطرق إذا ملاكنة
الكتابة يف املجمتع وكذلك ملاكنة كتاب إفريقيا المسراء يف هذه احلضارة ـ اليت تمسى العاملية∙
مدير الكتاب يف وزارة الثقافة اإليفوارية هرني نكومو سيتقامس معنا نظرته حول القراءة والكتابة ،فلقد
كتب كثريا ونظم معارض عديدة يف هذا املجال ٠نستطيع أن نفتتح معك أهيا الصديق العزيز نكومو،
موضوع ما معىن أن تكتب اليوم ؟ أعتقد أن الكتابة تنبع عن عدة أسباب ،فهناك من يكتب فقط للتعبري عن
مشاعره ،وهناك من يكتب بغية تبليغ رسائل هلذا املغرب ،إلفريقيا هاته اليت تتجدد و ُتبعث من الرماد ،فمكا
قال الاكتب والفيلسوف السنغايل سلميان بشري دياجن « :حنن مل نعد جمرد ضاحية مهمشة ٠ال وجود
لضاحية بعد اآلن ،وال وجود ملركز أيضًا يف املقابل».
هرني نكومو
أعتقد أن مجيع الكتاب األفارقة قد واجهوا هذا السؤال اإلشاكيل ،منذ الرعيل األول ؛ مجيعمك يعمل أنه منذ
اكنت إفريقيا المسراء خاضعة لسطوة االستعامر ،بدأ اجليل األول من الكتاب بطرح هذا السؤال  :ماذا
جيب أن نكتب ملواجهة العدو ؟ فميا خيص ساحل العاج ،اكن أول نتاج أديب هنالك عبارة عن مرسحية
عنواهنا «املُدُن» ،من تأليف الاكتب برنارد داديي عام  1993؛ طرحت هذه املرسحية إشاكال جوهريا حول
ماهية تواجدنا يف هذا العامل« .املدن» تروي قصة العوامص اليت تتغري وتتنقل حسب رغبة املستع ِمر .بعد
ذلك بفرتة ،عاجل كتاب رمزيون آخرون ،مثل أمحدو كوروما ،إشاكلية العالقة مع املجمتع ،وكذا عالقة الفرد
مع قدره ،حيث اكنوا شاهدين عىل عرصمه وحاملني ملشعل هذا التوجه اجلديد ،ماذا نكتب ؟ ملاذا نكتب ؟
ألي غرض نكتب ؟ لكها أسئلة لطاملا خاجلت ذهين ،واليت يطرحها كتاب كرث اليوم مثل اكوز .سوف تتسىن
لنا الفرصة لنناقش لك هذا بالتفصيل.
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لكن قبل ذلك ،جيدر بنا التطرق لذاك السؤال الذي ما يزال يطرح نفسه منذ رأى أدبنا النور وحىت اليوم :
أي ماكن حيتله كتاب إفريقيا المسراء يف خضم هذه احلضارة العاملية ،حبيث يشقون طريقهم إلهيا
كـ «أعرج يف البحث عن لقمة عيشه» ،مكا يقول أحد كتابنا املرموقني بوهوي دايل .فعوض أن نقود ركب
العاملية ،ما زلنا جنر أذيالنا حماولني اللحاق مبا ميكن اللحاق به∙
فودي سيال
سأعيط اللكمة للسيدة نعمية هلبيل لتحاول اإلجابة عن نفس األسئلة  :ما معىن أن نكتب ؟ ما معىن أن
ُتنتج يف املغرب ،يف إفريقيا ،ويف هذا العامل ؟
نعمية هلبيل التجموعيت
مكا سبق وذكرتَ سابقًا ،فأنا ما أزال حديثة العهد باآلداب .بالنسبة إىل عدد من زماليئ يف جمال
االقتصاد ،فمل يسعفين االختيار .سأحاول أن أرشح ملاذا .ألنين أيع ،تقريبا ،ملاذا أكتب ،ما يدفعين
إىل الكتابة ؛ لكن اهلدف من الكتابة ،ال أعرفه حق ًّا .ملاذا نكتب ؟ ما الذي دفعين إىل االنتقال من اقتصاد
الثقافة واقتصاد الرتاث إىل كتابة الروايات والقصص ؟ عندما كنت أستاذة جامعية ،اشتغلت كثريا عىل
قضايا إعادة التأهيل خصوصا يف مدينة فاس ملدى عقود .اشتغلت أيضا عىل مشالك املناطق العشوائية
كنت ،باألخص ،مطالبة بتجاوز هذه احلقيقة
والسكن غري الالئق يف املغرب .نظرا لكوين خبرية اقتصاديةُ ،
الواحضة الساطعة للتوصل إىل تفسري اقتصادي خالص ورصف ،أي مبعىن إجياد روابط منطقية بني
األسباب ونتاجئها وحماولة اقرتاح حلول مناسبة هلا .ومع مرور الوقت ،مل أعد أرتاح يف هذا العمل .وعىل
ملك ً
الرمغ من أن حتليل الظواهر ،اليت كنت َّ
فة مبراقبهتا ،وتبيان أسباهبا اكن مثريا لالهمتام ،إال أنه لطاملا
راودين ذاك الشعور بأنين ال أقوم باستيفاء األمر حقه ،أي مكا جيب وينبيغ .أحسست أنين كنت أخفف
املسمتدة من
من حدة احلياة وخصهبا ،وأمطس مالحم مغوضها ،وأكبح مجاح تلك املشاعر اجلياشة
َّ
جتربيت العملية يف ميدان العمل واليت اكن بإماكين مشاطرهتا فمل أفعل .أحسست ،إذا ،أن لك التقارير
اليت كنت أجنزها ،واملقاالت اليت كنت أكتهبا ،والندوات اليت كنت ألقهيا مل تكن تسلط الضوء إال عىل جزء
بسيط من احلقيقة .هلذا اخرتت خوض مغار عامل اآلداب ،لكن مل أجرؤ حقا عىل سرب أغواره والغوص يف
أمعاقه .فقد الحظمت أن أول كتاب يل اكن حماولة بعنوان «حوار مع املدينة» .بعد ذلك ،اكنت يل كتابات
همشة مكحاولة إلرضاء تلك الرغبة مبشاركة ما رأيته وما أحسست به ،والسميا
حول موضوع األحياء املُ َّ
مكحاولة لفك طالمس مغوض احلياة.
فودي سيال
إن هذا ينجيل بوضوح من خالل هذه اإلرادة اجلياشة والمطوحة إىل تقدمي نظرة تعكس مشاعر أكرث .وهنا
أيضا يمكن دور الاكتب .أنقل اللكمة اآلن إىل السيد دياورا.
مانتيا دياورا
أنا جد سعيد لتواجدي هنا يف وجدة .جذوري مالية ،وأدرس يف الواليات املتحدة ،وأكتب باإلجنلزيية.
أمتمت دراسيت عام  .1979بعد نيل هشادة الدكتوراه ،وعندما ابتدأت التدريس ،اكن لك ما يشغل فكري
رج
وتفكريي حيهنا هو كيف نكتب وملن .ولقد ألّفت كتابا حتت عنوان «يف البحث عن إفريقيا» ،والذي ُت ِ
ترمجة رديئة إىل اللغة الفرنسية الحقا .يف هذا الكتاب ،طرحت عدة تساؤالت حول التجربة والواقع املعيش
للرجل «األسود» ،مكا نستشف من خالل كتب مثل «برشة سوداء ،أقنعة بيضاء» لفرانزت فانون .فإذا يب
أطرح عىل نفيس هذا السؤال  :ما يه تلك التجربة اليت يعيهشا الرجل اإلفرييق ؟
42

أحب إدوارد لكيسان ترديدها « :تفاعل مكا يريد حميطك وفكر
هنا ،يبدو يل من املهم أن أقتبس مقولة طاملا
ّ
مكا يريد العامل» .عود ًة إىل مسألة االغرتاب ،مفا أعين قوله هبذا املصطلح هو ،بلك بساطة ،املسافة .ما
املسافة اليت تفصلنا عن املوضوع الذي نود الكتابة حوله ؟ ما مدى املسافات اليت ميكننا خلقها خالل رحلة
سفرنا من الواقع إىل اخليال ؟ عندما كنا طلبة داكترة يف الواليات املتحدة ،كنا نتذمر كثريا عندما يتلكم
خرباء األنرثبولوجيا وعمل االجمتاع وخرباء االقتصاد ً
بدال منَّا .اكنوا يتحدثون عن إفريقيا ألجلنا .لكن كيف
ّ
نتحدث حنن أنفسنا عن إفريقيا هاته ؟ كيف نعيد امتالكها ؟ كيف نمتلك إفريقيا ونتحدث عن إفريقيا ؟ لطاملا
تواجد ذاك اإلحساس باالغرتاب بني اإلفرييق الذي يريد أن يكون لنفسه أنرثوبولوجيا ،وخبريا اقتصاديا،
وعاملا اجمتاعيا .لطاملا اكن هذا املشلك قامئا .واليوم ،وبعد أربعني عاما ال يزال املشلك ذاته مطروحا ،ولكن
بني األفارقة بعضهم البعض هذه املرة  :بني هذا اإلفرييق الذي يعيش خارج إفريقيا ،ويكتب حول إفريقيا
وذاك اإلفرييق الذي يعيش داخل إفريقيا و يكتب عهنا  :إنه جتسيد لملشلك عينه .من يستطيع التحدث عن
إفريقيا ،مع األخذ بعني االعتبار اخليال واملُ َ
تخَّيل والواقع يف اآلن ذاته .أظن أن مثال كوروما يظل األكرث
إثارة لالهمتام يف العامل الفرنكفوين .أما فميا خيص العامل األجنلوساكسوين ،فقد حجننا يف خلق أدب
إفرييق ختتلف لغته اإلجنلزيية عن إجنلزيية كندا ،وأسرتاليا ،والواليات املتحدة ،وحىت إجنلرتا .لكننا مل
يحجن األمر ذاته فميا خيص األدب اإلفرييق سواء داخل إفريقيا أم خارجها ،باستثناء كوروما .أي ،من
وجهة نظر عاملية ،فقد استطاع خلق أدب فرنكفوين إفرييق حييل بشلك واحض إىل اللغة اإلفريقية ؛ لغة
إفريقية قادرة عىل بلورة وحتوير اللغة الفرنسية.
من هذا املنظور أيضا ،يتجيل لنا بوضوح سبب اعتناق أومسان مسبيين املذهب السيمنايئ رغبة يف
أن يسمتع إىل ممثليه يتحدثون بـ «الولوف» و«المببارا» ،ألن عند كتابة «الطبيب األسود» و«أيا وطن ،أيا
شعب» ،اكن ال بد ألمعاله أن متر عرب النارش ،والنارش ،باإلجنلزيية ،هو خشص يححص اللغة ،ما يقودنا
تلقائيا إىل منعرج ينعطف بنا عن املعىن والسياق .وهنا يمكن باألساس املشلك اجلوهري بالنسبة لألدب
اإلفرييق الناطق بالفرنسية .مل نحجن بعد يف خلق أدب إفرييق رصف .فعندما نقرأ الفصول الثالثة األوىل
ملارك تواين ،نعمل فورا أنه يندرج مضن األدب األمرييك ،واألمر سيان بالنسبة لتشييب  :نعمل أنه إفرييق.
حلد اآلن ،وباستثناء «املدن» ،ال ميكننا اجلزم يف مسألة امتالك أدب إفرييق رصف.
محيد بناين
وأنا أنصت إىل مداخالت أصدقايئ ،البد من القول أهنا مهمة ورائعة .سأعود إىل هذه النقطة الحقا ،لكن
أوال أود هتنئة منمظي هذا املعرض األديب الرائع .جمييئ إىل وجدة اليوم يذكرين بأول رحلة يل إىل هذه
املدينة .فقد استضافين نادي السيمنا ألعرض «ومشة» حتت وصاية دومينيك هيليبويد الذي تلكف بإعداد
ومتويل اجلانب املوسييق للفيمل .لقد اكنت سابقة وطنية .موضوعنا اليوم هو  :الكتابة واإلبداع يف إفريقيا.
بطبيعة احلال ،لك واحد منا سيتناول املوضوع من منظوره اخلاص .ولقد اسمتعنا بالفعل إىل وجهات
نظر مهمة .لن أطرح أماممك مشلك اللغة اجلوهري ،فهذا يتطلب دهرًا من الزمن .لكن ميكنين أن أقول،
باختصار ،أن اللغة ِم ٌ
لك للذي يوظفها .اللغة تتجاوز األمم .هذه يه مشلكة اللغة اإلفريقية يف لك أقطار
العامل .ال ميكنين أن أحسم يف هذا األمر ؛ ال أملك جوابًا شافيًا هلذا السؤال∙
ال أعرف ما الذي يعنيه «فرنيس سنغايل» أو «فرنيس إيفواري» ،مكا ال أعرف ماذا يعين «فرنيس
مغريب» .ال يزال أمايم الكثري ألتعمله منمك .فميا خيص هذا السؤال « :ملاذا نكتب ؟» ألننا حنيا ؛ لذلك
نكتب .األمر كأن تسألين ملاذا منيش ؟ أو ملاذا نتنفس ؟ بالنسبة لبعض األخشاص ،أولئك الذين ميتلكون
هذه القدرة ،يف يوم ما ،نرشع يف الكتابة بشلك طبييع ودون سابق إنذار ،وهذا ما أصابين .سأشاطر
معمك جتربيت الخشصية ،أنا مل أفكر يومًا أن أصري اكتبًا ،فمل أدخل عامل الكتابة من بابه الرئييس إن
حص القول .درست يف مدرسة للسيمنا يف باريس ،ورشعت يف إخراج األفالم.
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بعدها عدت إىل املغرب ،عملا أنين كنت أستطيع البقاء يف فرنسا واحلصول عىل اجلنسية (فزوجيت
األوىل وأم ابنيت فرنسية ،لذا فطبيعيا كنت أملك احلق يف اجلنسية) ،لكنين مل أمطع يف يشء من ذلك
وآثرت العودة إىل أحضان الوطن ،للبدإ يف إعداد أول أفاليم .اإلبداع والكتابة ينبعان من امليتافزييقيا ؛
مها حالة خاصة وخصوصية جد ًّا .أود االعرتاف بأنين قبل أن أختصص يف السيمنا ،كنت مملا بالفلسفة
والسمييولوجيا .ولقد حرضت عدة ندوات لدريدا وروالن بارت وآخرين .ولطاملا كنت منهبرا بقراءات جون
بول سارتر ،الذي أهلمتين رائعته األدبية حول «جون جنيت» إلخراج «ومشة» .أعددت حبيث يف معهد
الدراسات العليا للسيمنا بباريس ،حتت عنوان «حبث حول الغموض يف كتابات بونويل» ،ألن هذا األخري
اكن أستاذا يف مادة الغموض .ولد يف جممتع ،عرف يف ذاك الوقت ،بكونه اكثولييك حىت النخاع∙ اكن
يبدو كأنه ميدح الاكثوليكية ،بيد أنه اكن يقوم بالعكس متاما ؛ اكن يعمد الستعامل ما أحب أن أطلق هيلع
بـ َّ
«الت ْو ِر َية» ،وهو ما استخدمته أنا بدوري كوسيلة يف معيل.
هذه املغامرة قادتين إىل كتابة أول رواية يل « :أنشودة املمتردات األخرية» .لك هذا بدأ برحلة استثنائية
رفقة صدييق عبد اللـه محودي ،األستاذ بالواليات املتحدة .ذهبنا إىل جنوب تافياللت ووصلنا حىت بوغافر.
اكن بصحبيت عملاء اجمتاع وجغرافيون فرنسيون ،اكن مضهنم من اكتشف وجود جبل يف الصحراء
ألول مرة .كنا جنتاز يوميا مثانية ممرات جبلية .التقينا نفرا من الناس يدعون «أيت عىط» .و ذات يوم،
تسلقنا جبال لنلتيق يف مغارة جعوزا حىك لنا عن قبيلة «أيت عىط» ،وما انفك الرجل يردد الزمة « :ما
غن ليس حقيقةً» (مبعىن أن ما ال ميكن ترمجته إىل شع ٍر ال يسامه يف التطور الذايت لألفراد) .لقد
ال ُي َّ
روى لنا ملحمة هذا الشعب القبيل والسميا مقاومة «أيت عىط» و«أيت وعزيز» .بطبيعة احلال ،أراد أهايل
«أيت عىط» املقاومة إىل آخر رمق ،لكن فرنسا أعدت عتادها من مدافع وطائرات وظلت تقصفهم ملا يقارب
عرشين يوما .يف هذه اآلونة ،اكنت قبيلة أيت عىط جممتعا طبقيا  :اكن هنالك املتدين النبيل ،واحملاربون،
واملزارعون الذين يتشلكون من املغاربة السود .واكن احملاربون اخليالة من أيت عىط يأخذون جز ًءا من
احملصول الزرايع مقابل محاية الفالحني .مكا اكن مضن صفوف احملاربني ،من يطلق علهيم حاميل
الرايات .اكنت قبيلة أيت واعزيز األشد مقاومة ؛ إذ ظل أبناؤها حياربون حىت آخر رجل فهيم ،فمل ينج من
القبيلة غري النساء اللوايت أمسيهتن ،يف رواييت ،باألمازونيات .هؤالء النساء رفضن «سالم الجشعان»
الذي اقرتحه الفرنسيون ،وآثرن مواصلة احلرب∙ لقد سطرن أسطورة مبقاومهتن∙ حتيك جعوز حكمية
أسطورة املنقذ األخري لالحتاد القبيل .هذا الرجل الذي حبثت عنه نساء القبيلة إىل أن وجدنه  :إنه طفل
يف اخلامسة من معره ،ومنه استلهمت عنوان فييمل « :الصيب الشيخ».
ال مراء يف أن ثقافيت فرنسية ،لكنين أحس أكرث بانمتايئ املغريب .لقد جتاوزت هذه العقدة .بعد هذه
الرحلة املثرية ،وباعتباري خمرجا ،رغبت يف ترمجهتا إىل فيمل .رشعت يف العمل ،واكن ال بد من التوثيق،
فقصدت املكتبة .فوجئت بأن الوثائق األكرث مصداقية اكنت من تأليف الفرنسيني .وهنا أيضا لدينا مشلك.
عىل أي حال ،اجلانب األكرث مصداقية من التارخي كتبه فرنسيون ،مفا عسانا نفعل حيال هذا ؟
ألّف اجلرنال جورج سبيملان ،واكن اكتبا أيضا ،كتابا حيمل عنوان «أيت عىط ،الصحراء وهدنة درعة
أمدين بتفاصيل حول تارخي االحتاد القبيل األمازييغ
العليا» .اكن هذا املؤلف هو املرجع الوحيد الذي َّ
الكبري ،وحركة املقاومة ،وميكيافيلية بعض قادة فرنسا العسكريني ،وسلوك الشاوش املدعو محيدة إلمخاد
جذوة األمل بعد تنصيب «الصيب الشيخ» .لك هذه التفاصيل وثقهتا يف رواييت .واكن هناك أيضا هرني
بوردو ،روايئ فرنيس ،وكتابه حول الاكبنت «هرني دو بورنازل» الذي قدم «كبطل للريف وتافياللت»∙
أنا خمرج وأديع أين اكتب .وأود أن أفرس لمك العالقة بني الفيمل والكتابة ،إذا أذنمت يل .بالنسبة إيل ،ما
هو مهم أكرث يف فيمل ،ليست التقنية ؛ نعم هناك الصورة ،ومعل الفريق ،ولك هذا مهم .لكن الوشيجة بني
املخرج واملمثل ،أو ما يمسيه احمللل النفيس عالقة نقل بني املخرج املهووس بالخشصية ،واملمثل الذي قرأ
النص وينبيغ أن يتقمص الخشصية.
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املصداقية يف الشاشة تنبع من هذه العالقة ،إذ ال ميكنك أن ختدع الاكمريا ؛ فهي تصورك من
داخلك ،فإذا كذبت رسعان ما ينكشف أمرك ،وال أحد من امجلهور سيمتكن من رؤية هويته تنعكس من
خشصيتك .الرواية أمر خمتلف متاما .من وجهة نظري ،الرواية تولد يف اخللوة ،ولكن ليست أية خلوة :
نكون تقريبا يف حالة مغايرة ؛ حالة تسبح فهيا الروح يف سكون ،وهيزت الفكر حتت وطأة اللكامت
واملعاين فتحاول األنامل حتبريها .هذه اللكامت ترجت يف فكري ،وتنثال يف ثنايا فصول الرواية .هذا
االرجتاج هو الذي يعيط املعىن والشعرية للنصالذي يتلقاه القارئ يف عزلته ،ويتيح له اكتشاف ذاته
ُّ
ومتثل لتنبثق مهنا رؤى وأفاكر جديدة .بعد معلية
يف فضاء الكتاب .هنا أيضا ،تنطلق معلية تفاعل
التوثيق ،من أجل إعداد السيناريو ،توجب خلق خيال وخشوص .هذا هو الدور األسايس للسيناريست
والاكتب .وألنــي أردت إنشاء ملحمة ،استلهمت نظرية عامل األساطرياألمرييك جوزيف اكمبل :
«البطل ذو األلف وجه ووجه» .لقد مكنتين هذه النظرية من توطيد دعامئ ملحميت .بطبيعة احلال ،األمر
بالنسبة للفيمل اكن صعبا جدا ،نظرا ألن صناعة السيمنا باملغرب اكنت يف طفولهتا .ومل أمتكن من امتالك
العدة الاكفية .يف الواقع ،مل أستطع إخراج سوى ثلث السيناريو ،رمغ ذلك خرج الفيمل إىل صاالت
السيمنا .كنت حمبطا .اكن ينبيغ القيام بيشء ما ،فتعاطيت إذا للكتابة بلك عفوية وتلقائية .وتركت نفيس
تنساب يف حبر الكتابة ،وأعتقد أن رواييت منحتين الراحة النفسية.
فودي سيال
قال األستاذ محيد بناين ،الذي نشكره عىل هذه اإلضاءات القمية ،إن ما ال يقبل أن يكون يف قالب الشعر
هو أدىن من أن يكون يف حياتنا أصال ؛ وهذا موقف فيه يشء من روح هومريوس .مكا ناقش كتابة
السيناريو وصعوباهتا وبني أن السيمنا واألدب نوعان إبداعيان ممتايزان تربطهام عالقة احتواء.
ومن جههتا ،أكدت األستاذة نعمية أن الكتابة وسيلهتا املفضلة يف التعبري عن آراءها يف قضايا اجمتاعية
عديدة والتعبري عن مشاعرها وأحاسيهسا .وحىت ال أطيل عليمك ،أعيط اللكمة لألستاذة نعمية للتفاعل مع
سؤالني اثنني .أوال ،ماذا تعين لك الكتابة ؟ وهل يه فعال مسرية خشصية وعودة إىل الذات ؟
نعمية هلبيل التجموعيت
مرحبا بامجليع وشكرا عىل االستضافة .بالنسبة يل ،الكتابة الروائية يه تقامس خليط من املشاعر واألحاسيس.
أشار أستاذ الفلسفة القدمية ،الفرنيس بيري هادوت يف معرض حديثه عن فن التأمل لدى الشعوب القدمية
إىل طقس تأميل يجشعنا عىل ترك ذاتنا املوبوءة باألحاكم املسبقة واملغلولة بأغالل املجمتع واالنطالق يف
رحلة البحث عن ذاتنا اليت ال ختاف الغوص يف أمعاق األشياء بدل االكتفاء باألحاكم املعدة سلفا.
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خشصيا ،أعتقد أن دور األدب األول هو احلديث عن محميية الكون ومغوضه .وأرحج أن فكرة األدب
بعيدة عن فكرة الكونية مبعناها املتشدد مكا حدده مفكرون غربيون اكلفيلسوف الفرنيس فرونسوا جوليان
انطالقا من معيارية تلقينية وإمالئية تضع املعايري للناس يف لك تفاصيل احلياة .تطبيق املعيارية يف العلوم
احلقة اكلرياضيات والفزيياء هو أمر طبييع .لكن تطبيقها يف مملكة األدب والفن واألخالق والقمي خيلق
اإلشاكالت بدل حلها .هل ميكننا مثال تطبيق املعيارية عىل حقوق اإلنسان ؟ وهل يه اخليار األسمل ؟ هل
حنن بصدد كونية متشددة ؟ وماذا يقول الفكر اإلغرييق يف هذا الباب ؟ ألن فرونسوا جوليان أكد سيع
أرسطو وسقراط إىل جعل العامل معياريا .مثال  ،فكرة «امجلال» املجردة مكا فرضها الفكر الكوين الغريب
يه فكرة موغلة يف املعيارية .لكن هل هذا طرح سلمي ؟ خشصيا ،أرى األدب واملعيارية خكطني متوازيني
ألن األول حيدثنا عن الفرد وامحلميية ويغوص يف أمعاق النفس البرشية يف تناقض تام مع املعيارية.
األدب ببساطة خمتلف وممزي ال يقبل املعيارية .أقول هذا الكالم وأنا واعية بوجود ترابط ما عىل مستوى
ما بني اخلاص امحليمي والكوين المشويل .وقد شدد عىل هذه الرتابط الفيلسوف والشاعر الفرنيس
إدوارد غليسون الذي يدعونا إىل مغادرة حمليتنا والتطلع للكونية .لكن كيف السبيل إىل ما يدعونا إليه ؟

ماذا نقصد حتديدا بعبارة «كوين» ؟ خشصيا ،أرى أنه رمبا يكون يف ترشحي تعريف «االنمتاء الثقايف»
ما يفيدنا .ماذا يقصد الواحد منا عندما يقول إنه ينيمت لثقافة عرصه أو أمته أو وطنه ؟ وعىل أي أساس
ينصب املرء نفسه قميا عىل العامل وناطقا رمسيا بامسه ؟ يف نفس الوقت ،الكتابة األدبية ليست بتلك
البساطة اليت قد يتصورها البعض ألسباب عديدة هيمنا مهنا يف هذا املقام ،أن الاكتب يسمتد أفاكره
ومواضيعه من عامله الداخيل وعامله اخلاريج .املشلك هو أن هذا األخري طرأت هيلع تغريات جذرية فأصبح
عوامل بعضها واقيع مملوس وبعضا افرتايض موازي يتوفر فيه مستوى معني من حرية التعبري وتفقد فيه
مفاهمي اكلفضاء واملسافة واجلغرافيا معانهيا وقوهتا وسلطهتا .أعتقد أن رشوط ممارسة الكتابة األدبية
اليوم ختتلف لكيا عن تلك اليت سادت يف فرتة تصفية االستعامر ؛ وذلك راجع أساسا إىل التحوالت
العميقة اليت مهت العالقات االجمتاعية وعالقاتنا باخلارج .قرأت مؤخرا عىل غالف جملة «زمان» املهمتة
بتارخي املغرب سؤال بارزا يقول «من أنت أهيا املغريب ؟» وقد حذر مدير نرش املجلة يوسف مشريو يف
مقاله االفتتايح من تبين أي تعريف مهبم وجامد ملفهوم االنمتاء الثقايف يف حماولة تعريف الكونية.
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خطورة هذا الهنج يه أن عقلية القطيع املعششة يف أمعاقنا ستقودنا إىل عامل تسود فيه عقلية «حنن» مقابل
«مه» .وهذا متاما ما فعله األستاذ صامويل فيليبس هنتنجتون يف مؤلفه الهشري «رصاع احلضارات» ملا
عرف مفهوم اهلوية الثقافية عىل أساس التكتالت .عندما حنلل العامل مبنطق التكتالت البرشية ،سنتساءل
مرات عديدة «من حنن ؟» مث سنسلك أقرص طريق يف اإلجابة عىل هذا السؤال املعقد فنقول «حنن فميا
بيننا» و«اآلخرون ضدنا» .وهذا توجه خطري.
فودي سيال
أثارت األستاذة نعمية مجلة من التساؤالت املتعلقة بسبل مراجعة فكرة الكونية دون أن حنبس أنفسنا يف
تعاريف وضعها آخرون تفرض علينا رؤيا معينة للعامل .مكا تطرقت إىل التساؤالت واالنشغاالت اهلوياتية
اليت بات يغفل عهنا كثريون .يف السياق ذاته ،شددت األستاذة عىل أن الكتابة األدبية اليوم خمتلفة لكيا
عن ما اكنت هيلع يف املايض.
يف سنة  ،1956انعقد أول مؤمتر للكتاب واملبدعني السود جبامعة السوربون .حرضت ثالث تيارات فكرية :
األمريكيون من أصول إفريقية ،والذين أرادوا احلديث عن المتيزي العريق والفصل العنرصي واألفارقة
الذين أرادوا اخلوض يف أسئلة التحرر من االستعامر ومجموعة أخرى أرادوا الغوص يف معاين ودالالت
أن يكون اإلنسان أسود .اجمتاع كهذا جيعلنا نتساءل ما هو الكوين الواجب االحتفاظ به والكوين املمكن
التخيل عنه ؟ فعندما جيمتع كتاب ومبدعون عىل أساس اللون فهم يذكون مشاعر العنرصية والمتيزي
واالحتقار من حيث ال يدرون .مثال آخر يثري نفس التساؤل يتعلق بنضاالت حترر املرأة .عند احلديث عن
مظاهر اضطهاد املرأة يف لك العصور دون اعتبارات اللون والعرق واجلغرافيا والدين وغريها ،هنا فقط
ميكننا القول بكونية هذه النضاالت.
ويف سنة  ،1956أصبح العامل يواجه أسئلة خمتلفة عن تلك اليت واجهته يف املايض .مل يناقش مؤمتر
الكتاب واملبدعني السود بعض األسئلة الراهنة آنذاك ،ويه مازالت مطروحة حىت الساعة .كذلك ،مل حتظ
قضايا املساواة بني اجلنسني والقضايا البيئية بنقاش اكيف يف املؤمتر .مل يناقش احلداثيون السود ماكنة
املرأة وحقوقها ملا اكنوا يف مغرة النضال والتنوير ،فكيف يه احلال اليوم ؟ حىت ال أطيل عليمك أعيط
اللكمة لألستاذ مانتيا دياورا الذي سيتلكم يف هذا املوضوع.
مانتيا دياورا
شكرا عىل استحضار ذكرى سنة  .1956لقد اكنت سنة احتفال سانغور وأليون ديوب بالزنوجة .لكهنا
مكا أرشت اكنت أيضا سنة االنقسامات املفاجئة بني السود ،مكا حدث بني األمريكيني األفارقة والكريبيني
األفارقة وآخرين .وما زاد الطني بلة وقهتا هو قول فرانز فانون وإميي سزيير إنه « :ال ثقافة إال الثقافة
الوطنية» .مبعىن أنه جيب بناء الثقافة الوطنية يف خضم النضال والسيع إىل التحرر من االستعامر .بعد
مؤمتر سنة ُ ،1956نمظت مجموعة من املؤمترات املشاهبة لكقاء روما املنظم حتت شعار «وحدة الثقافات
الزجنو-إفريقية» سنة  1959واملهرجان العاملي للفنون الزجنية بداكر سنة  1966ومؤمتر اجلزائر سنة
 1969واللغوس سنة  .1977أما اليوم فتنظم «ورشات اإلنتاجية الفكرية» .شدد إدوارد غليسان عىل
رضورة «التفكري مع العامل انطالقا من قريتنا» بدل «التفكري يف العامل» .وبالنسبة له ،تفكري الفرنيس
يف العامل حمل السنغايل أو املايل أو املغريب ...هو حماولة إلقناعهم أن العامل معرف سلفا وأن ال رأي
هلم فيه مع الرتوجي لفكر فرنسا وتارخيها وأدهبا وفلسفهتا ...وهذا متاما هو معىن «التفكري يف العامل».
أما «التفكري مع العامل» مفعناه أن اإلنسان ال يستعني يف فهم العامل وعقلنته ببيئته حرصا .األدب مرتبط
بالبيئة والعوامل املرئية وغري املرئية والالويع امجليع ؛ وهنا تمكن مشلكة إفريقيا .كثري من بلدان العامل
هلا إنتاجاهتا وأساليهبا اخلاصة يف احلياة اليت تسامه يف حتديد مالحم الوعهيا الثقايف.
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أما يف إفريقيا فنجد أكرث من الويع ثقايف واحد يف نفس البلد .ويف احلقيقة ،جحم الالويع الثقايف
اإلفرييق األصيل نتاج اإلنسان اإلفرييق بسيط للغاية والبايق لكه نتاج املؤثرات األوروبية واألمريكية.
واإلشاكل احلقييق فعال هو أن اإلنسان اإلفرييق ،داخل القارة وخارجها ،ال يلج إىل هذا الالويع الثقايف
اإلفرييق .وسواء كنا أدباء أو خرباء اقتصاديني ...فلكنا حنتاج من ينرش مؤلفاتنا ،وهذا فيه إشاكل آخر
يرتبط بتدخل مؤسسات النرش فميا نكتب .منذ  1956وإفريقيا تناقش هذا الوضع وحتاول خلق أدهبا
اخلاص الذي يعكس واقع احلال والتطلعات واآلمال يف قضايا إفريقية أصيلة كثرية حتتاج إجابات حامسة
كقضايا حترر املرأة واحلرية اجلنسية...
ليس لدينا أدب له اجلرأة عىل طرح هذه القضايا وتقدمي إجابات ألننا هنرب إىل األمام باخلوض يف قضايا
أوروبا وأمرياك .هذه يه احلقيقة املرة وأنا ال أستثين نفيس من املشاركة يف تكريهسا .لكنا متيقنون
أن العامل يتغري رسيعا بفضل التطورات التكنولوجية الكبرية وأن اإلنسان اإلفرييق ميكنه الولوج إىل
هذه التكنولوجيا واالستفادة مهنا يف نرش أفاكره وكتاباته .قبل اآلن ،كنا نتواصل مع األهل واألصدقاء
بالرسائل أم اليوم فلكنا نستعمل اهلواتف الذكية وتطبيقات التواصل االجمتايع مثل واتساب .العامل يتغري
برسعة الربق والبد أن نكون مكا نريد حنن ال مكا يريدنا اآلخر وذلك بتشكيل وعينا والوعينا اخلاصني
األصليني.
فودي سيال
أعيط األستاذ هرني نكومو فرصة التفاعل مع األفاكر اليت طرحت .أنت أيضا لك مواقف معلنة وخرجات
تدعو فهيا شباب إفريقيا إىل اكتشاف لذة القراءة واإلبداع وبث روح الكتابة كوسيلة «لتقامس األفاكر
واإلبداعات» .برأيك أستاذ ،هل هناك أساليب أخرى للتعبري عن العامل والذات وتقامس التجارب يف عرص
التكنولوجيا احلديثة اليت باتت تشغل حزيا كبريا جدا يف حياتنا اليومية ؟ هل تعيننا هذه التكنولوجيا عىل
فهم العامل بشلك أفضل ؟
هرني نكومو
موضوع الكونية حساس للغاية بالنظر إىل اختالف اآلراء فيه حد التنافر .وأرى أن من بني أفضل التجارب
يف ارتباط فكرة الكونية بتجربة جزيرة املارتنيك حيث اكن واعيا برضورة التحرر من «خوف الكونية».
ولقد ظل إميي سزيار مدة طويلة وهو يوجه نظره إىل إفريقيا بدل الرتكزي عىل بلده املارتنيك ،فاكنت
النتيجة كتابات فكرية وأدبية قادمة من اخلارج انتقده علهيا شباب بلده ،خاصة املنمتني إىل التيار الثقايف
الكريويل .بالنسبة هلم ،البد لملرء أن حيمك قبضته عىل دفة سفينته يف هذا العامل ال أن يكون مقطورة ُتر
إىل حيث ال عمل هلا .كتب إميي سزيار مقدمة رائعة لرواية بريتني جوميين «اللقطاء» ،قال فهيا إن اإلنسان
املارتيين لقيط ممزق بني أم ،أي إفريقيا ،ختلت عنه وأب أنكره .وبطبيعة احلال ،مل يكن املارتينيون راضني
أبدا عن هذا املوقف الذي يليق بخشص تابع ال استقاللية له.
اكن هؤالء الشباب مقتنعني برضورة الويع بوجودمه من منطلق أهنم كريول ولكن أيضا من منطلق أهنم
مواطنون كونيون .وبطبيعة احلال ،حنن هنا يف إفريقيا مل نكن دامئا عىل ويع هبذه العالقة بني عاملنا
الداخيل امحليمي وعاملنا اخلاريج حىت أبعد حدوده اليت تتجاوز قطعا قريتنا وبلدنا وقارتنا إىل ما
هو أكرب من ذلك بكثري .أؤمن أن لك ما ينتجه الكتاب األفارقة  -خاصة بإفريقيا السوداء وبلدان جنوب
الصحراء  -للعامل خيضع للرقابة الغربية بشلك أو بآخر.
يرى اإلفواري جون ماري أديايف أن أقرب طريق بني بلدين إفريقيني يف املجال الثقايف هو ذلك الذي مير
عرب الدول الغربية .حنن ننتج فكرا وأدبا ال ميلك زمام نفسه بقدر ما هو جمرد تابع ،وقد باتت الكونية
تكرس هذا الواقع.
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أذكرمك فقط أنه يف سنة  1967رفضت دار النرش الفرنسية «سووي» نرش رواية «مشوس احلرية» للاكتب
أمحدو كوروما بدايع أن لغته الفرنسية ليست جيدة مبا يكيف .وقد غابت «مشوس احلرية» يف ظملة الدرج
إىل أن أرشقت من الكبيك الطاحم آنذاك لالستقالل عن كندا.
بعد تنقيحات كثرية برتت ثلث النص ،نرشت الرواية اليت نالت اعرتافا عامليا .حنن كأفارقة كنا سعداء
للغاية بأن تنال رواية إفريقية اعرتاف العامل أخريا .لكن من صادق عىل هذا النص وأرش هيلع باملوافقة ؟
لألسف ،مازلنا حىت اليوم تابعني .ومن أكرث الكتاب تألقا صدييق أالن مبانكو ،خاصة من خالل روايته
«زجاج مكسور» ،وهذا أمر مجيل .لكن من صادق عىل هذا النص أيضا وأرش هيلع باملوافقة ؟ أي اكن
الذي أعىط موافقته هيلع فهو ليس إفرييق .هذا معناه أننا مل نعتنق الكونية بأصالة وأننا مازلنا نعاين
احلجر يف عالقتنا هبا.

نقطة أخرية أريد التطرق إلهيا يف مداخليت تتعلق بقدرتنا عىل إثبات هويتنا بأنفسنا وبقرار حر منا .هذا
املسىع يعين أننا قادرون عىل تقيمي أنفسنا وإنتاجاتنا الفكرية واألدبية وإيصاهلا للكونية دون وساطة أو
تشويش .وعندما نتحدث عن تأكيد هويتنا ويف نفس الوقت ننتظر من اآلخر تقيمينا ،فنحن ندور يف حلقة
مفرغة .يف رأيي ،اإلشاكالت املشار إلهيا إشاكالت معيقة متس جوهر أدبنا اإلفرييق .نريد أن نعيش
الكونية ونغنهيا بتجاربنا الفردية الصغرية األصيلة النابعة من ذات حرة واعية بذاهتا يف العامل .لألسف،
مازال شبح االستعامر القدمي يسكن عقولنا .البد من اإلجابة عىل بعض التساؤالت دون لبس حىت نتقدم
إىل األمام  :ما يه الزجنية ؟ يه حركة حتررية وهوياتية .لكن ماذا بعد ذلك ؟ فميا وظفنا هذه احلركة ؟
وأي إرث بيق لنا مهنا ؟ بال شك ،تبىق هذه احلركة يه األمه من نوعها يف مجموع العامل الزجني ،لكن
ماذا فعلنا بعدها ؟ وأي ذكرى عظمية تركت يف ذهن األفارقة الذين اكنوا روادها ؟ أخمت مداخليت باحلديث
عن اكتب أرى أن عالقته بالكونية عالقة مثرية لالهمتام .يتعلق األمر بالاكتب اإلفواري أرموند باتريك كبااك
بريدي ( )Armand Patrick Gbaka-Brédéالذي القت روايته األخرية «الرفيق بابا» جناحا منقطع النظري.
وجتدر اإلشارة إىل أن أرموند برتيك كرس يف هذا اإلصدار قوالب اللغة وأساليب التعبري المنطية مكا فعل
يف امجللة التالية  .»Je bonjour la voisine et je triste dans la rue« :السؤال احملوري يف مثل هذا النوع من
عالقتنا باللغة هو بالدرجة األوىل سؤال متعلق حبداثة أسلوب الكتابة.
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فودي سيال
لك االنشغاالت اليت عربمت عهنا يه إشاكالت جوهرية .وأنا عىل يقني أن امجليع يريد التفاعل .أستاذ
بناين ،أنت تضع قبعة السيمنايئ وترتدي أيضا قبعة األديب وهذا يعين أنك يف موقع جيد لإلجابة عىل
سؤايل املوايل  :أال تظن أن قبول الكونية يعين أن نصبح يف نفس اآلن كريول ومغاربيني وأفارقة وفرنسيني
وعرب ...أليست الكونية يف آخر املطاف فسيفساء كبرية ،مكوناهتا يه القليل من لك يشء يف هذا العامل
ولكها عىل نفس القدر من األمهية ؟
محيد بناين
جيب أن ال ننتظر اعرتاف الفرنيس بأدبنا املكتوب بالفرنسية .ميكننا أن نكتب بلغات أخرى .إذا اكن
املغريب مثال قادرا عىل التعبري بالعربية واألمازيغية واإلجنلزيية أيضا فال دايع حلرصه يف جمال ضيق.
جيب أن نتجاوز هوسنا بطلب اعرتاف اآلخر ونتحرر من لك العقد اليت خلفها االستعامر .حاليا يف املغرب،
عندنا إصدارات روائية بالفرنسية والعربية واألمازيغية واإلجنلزيية أيضا ؛ وهذا معناه أن الكونية تتجىل
عرب لك اللغات.
نعمية هلبيل التجموعيت
شعرت من خالل طريقة طرح سؤالك أستاذ فودي سيال مكا لو أنين نفيت يف مداخليت قدرة األدب عىل
حتقيق الكونية  :مل أقصد ذلك بتاتا .أنا فقط حبثت عن معىن دقيق للكونية األدبية .أعتقد أننا ملا نكتب
بلك أمانة ،فنحن حيهنا ال نديع كتابة أدب عاملي أو كوين ،حسب تعريف املبدع األملاين العظمي غوته.
ما نركز هيلع فعال هو كتابة قصة بأكرب قدر ممكن من األمانة .خشصيا ،أبذل قصارى جهدي ألكتب دون
التفكري يف نوع القارئ احملمتل .بعد نرش الكتاب أكون قد فمطته ليبدأ حياته فيحجن يف عالقته بالقراء
أو يفشل .وعىل لك حال ،ال يوجد باملغرب وبلدان أخرى مجهور كثري من القراء وال سوق حقيقية للكتاب.
وهلذا حنن جمربون عىل طلب االعرتاف من أسواق كبرية لكها يف العامل الغريب .دخول هذه األسواق مير
عرب بوابة الرتمجة ،إن توفر هذا االمتياز .بعد دخول الاكتب تلك األسواق تنهتي مهمة الاكتب وتبدأ مهمة
القراء إلصدار حمكهم .وإذا نال النص إجعاهبم واعرتافهم فتلك أكرب هدية للاكتب .هذا االعرتاف مهم ألنه
السبيل الوحيد لبدء حوار مع اآلخر عىل أوسع نطاق ممكن عرب الكتابة.
فودي سيال
خنمت املداخالت باألستاذ مانتيا دياورا.
مانتيا دياورا
أعتقد أن السؤال هنا هو  :كيف جنعل احمليل كونيا ؟ ألننا انهتينا من الغرب  :فرنسا مل تعد املركز ،وال
حىت نيويورك أو لندن ،فلكنا غربيون اليوم .هلذا يبدو يل مهام وأساسيا معرفة سبل منح األفاكر القادمة
من املغرب أو مايل أو أي ماكن آخر يف العامل بعدا كونيا.
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موجز مداخالت املائدة املستديرة
افتتح األنرثوبولويج املغريب حسن رشيق هذه اجللسة الفكرية مبداخلة مطولة حول مفهويم
«هنا» و«هناك» ؛ حيث أكد عىل مدى نسبيهتام وطابعهام الثقايف املتجيل يف لك لغة عرب
مفرداهتا اليت تعرب عن دالالت ومعاين ختتلف من ثقافة إىل أخرى .وسعيا منه إىل إيضاح
فكرته أكرث ،استعان حسن رشيق بأحباثه اجلارية املهمتة بظاهرة جهرة النساء «الطوعية»
اليت يدرهسا حكدث اقتصادي واجمتايع وتعبري رصحي عن رغبة جاحمة يف االنقالب عىل
األمناط والبىن االجمتاعية والعائلية التقليدية .مبعىن أنه يوجد «هناك» حمدد مبحوث عنه
ومرغوب فيه حىت وإن اكن المثن قطيعة مع جزء مهم من الثقافة األصلية املرتبطة بـ «هنا».
إذا مقنا بتكبري الصورة ودققنا يف تفاصيلها ،سنجد أن الشباب املسمل الذي اختار
االلتحاق بامجلاعات اجلهادية هو أيضا وضع قطيعة مع «هنا» املرتبط يف ذهنه باملعصية
والكفر وبات يسىع إىل املشاركة يف بناء «هناك» يف شلك طوباوية مثالية حاملة.
51

العامل املشرتك بني املجموعتني املشار إلهيام هو رفض فكرة احلدود .ومن جههتا ،الحظت
املقاولة والاكتبة والشاعرة ،من تولوز الفرنسية ،فريدريك مارتن أن الدول غالبا ما حتايك
العائالت من حيث البنية وتوزيع األدوار « :هناك» ال يكون إال نتيجة جمهود كسفر أو غزو
أرض أو حترير أرض ...من جهة أخرى ،ترى فريدريك أن اإلنسان املبدع يوجد مبدئيا يف
«هناك» حيث حيتاج أن يكون إلهناء ما يكتبه ،سواء اكن سفره داخليا أو خارجيا.

أكدت لورا اكرايوتوف ،الوكيلة األدبية واملسؤولة عن توزيع املؤلفات الناطقة بالفرنسية
يف دول أوروبا الرشقية ،بأن «الكتاب سفر يف عوامل الذات وأنه خري زاد املسافر» .بينت
ضيفتنا الكرمية يف مداخلهتا أمهية الكتاب يف اكتشاف «اآلخر» وقدرته عىل إثرائنا ثقافيا.
ويف احلقيقة ،اكنت حرية امجلهور بادية بعد أن فتح رئيس اجللسة ،املخرج اجلزائري
دمحم زاوي باب النقاش حول فكرة الـ «هناك» غري املرغوب فيه .ومل نمسع رأيا حامسا
خبصوص هذه الفكرة إال عند متدخل من امجلهور أكد أن األنمظة المشولية ال تذخر جهدا
يف تشويه «هناك» وتنفري النفوس منه مقابل تلوين الـ «هنا» بأهبى األلوان حىت تدوم هلم
املزرعة ويدوم هلم القطيع .اكنت املداخلة األخرية من نصيب األستاذة فريدريك مارتن اليت
أكدت أن «هناك» هو بالدرجة األوىل فضاء مرغوب فيه وأن الصناعة اإلهشارية واعية هبذا
املعىط وتستمثره.
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مداخالت املائدة املستديرة
حسن رشيق
ما دالالت ومعاين «هنا» و«هناك» يف السياق املغريب ؟ سأكون دقيق وموجز يف وصف الوضعية من
منظور مغريب .عىل العموم ،عندما نتحدث يف أي ثقافة عن «هنا» و«هناك» ،ال بد أن نستعمل مفردات
هلا هذا املعىن يف لغة تلك الثقافة .فميا خيص الدارجة املغربية ،هذا أمر غري حصيح دامئا .فعندما ينطق
املغريب لكمة «برة» فهي حتيل عىل مكلة «اخلارج» ،اليت تشري إىل اجلانب اخلاريج من فضاء معني.
وليس هذا ما تعنيه «هناك» الدالة عىل فضاء آخر خمتلف لكيا .أما «هنا» يف الدارجة املغربية فتشري إىل
«لبالد» مبعىن أهنا حرصت يف الفضاء .بعد هذه التوطئة ،سأحتدث عن ظاهرتني جديدتني تشدان االنتباه :
ظاهرة جهرة النساء الطوعية وظاهرة التحاق الشباب املسمل بامجلاعات اجلهادية.
تعد جهرة املرأة مبفردها وبإرادهتا مسألة جديدة نسبيا باملغرب مل تعد ملحوظة كفاية إال مع بداية األلفية
اجلديدة .واليوم نرى أن النساء الشابات هلن مشاريع خشصية للهجرة نابعة من ذات مستقلة .قد يستفيد
املرشوع من موارد ودمع األرسة ،لكن ملكية حقوقه الفكرية تبىق من نصيب الشابة املعنية .يتكون هذا
املرشوع غالبا من مرحلتني كبريتني  :اهلجرة من القرية إىل املدينة مث دخول األرايض األوروبية عرب
«حلريڭ» ،أي اهلجرة الرسية.
هذه ظاهرة متنامية لكن لألسف ال حتظى بالقدر الاكيف من الرصد والدراسة والتحليل ،إذ يصعب عىل
املرء أن جيد أكرث من دراستني أو ثالث حوهلا .مع ذلك ،هناك جهود محمودة من بيهنا كتاب مجايع ،من
تنسيق الباحثة املغربية الشابة ليىل بوعرسي سيصدر قريبا عن دار النرش «ملتىق الطرق» .مكنتين معاينة
هذه الظاهرة من اخلروج مبجموعة مالحظات أمهها أن الـ «هناك» ال يشلك بالنسبة لملهاجرات حملا مبا
يف اللكمة من معىن شاعري بقدر ما ميثل رجاء وأمال.
أرى أن بيان هذا الفرق أمر مهم ألن لكمة «حمل» ال تناسب ما قالته شابات استجوبناهن خبصوص
جتارهبم مع اهلجرة .يف نفس السياق ،الحظنا أن هؤالء الشابات تستعملن مفردات تدل عىل معاناة يف
جتاوز العامل واحلياة القدمية اليت غادرهنا دون أن تغادرهن .وعىل العموم ،معظم اللكامت اليت نطقن هبا
اكنت تدور حول ثنائية «املسؤولية الخشصية واحلرية» كتعبري عن أمل يف «ويع الذات ذاهتا مبسؤولية ويف
حرية تامة» .والدليل عىل هذه القراءة هو أن أغلب املستجوبات فضلن االهمتام بشؤوهنن وتلبية حاجهتن
دون االعمتاد عىل أحد ،رمغ أن هلن أختا أو أخا مستعدا مبدئيا إلعانهتن ماديا .خشصيا ،أفهم من هذا
الوضع أن آمال شابات املغرب يف حتقيق مشاريعهن احلياتية اخلاصة مبسؤولية خشصية بدأت تسامه
يف تقويض دعامئ البىن الثقافية املغربية التقليدية باملجالني احلرضي والقروي.
إذا ،حنن نتحدث عن نساء باحثات عن احلرية واالستقاللية املادية .بطبيعة احلال ،بررت املستج َوبات
سعهين إىل اهلجرة مبربرات منطية أقرب ما تكون إىل اللكيشهيات واألفاكر اجلاهزة اكلبحث عن معل..
لكهنن قدمن مربرات أخرى تتجاوز املاديات إىل ما هو أمعق .لقد ملسنا فهين رغبة جاحمة يف حتقيق
أهداف مل تسعفهن الظروف يف حتقيقها من قبل.
يستفاد من لك ما سبق أن الشابات املهاجرات حيدوهن أمل كبري يف عيش أفضل بعيدا عن عاملهن
التقليدي رمغ لك ما قد يشدهن إليه .قبل التفكري يف اهلجرة ،اكن أمام هؤالء النسوة منوذج واحد وسيناريو
واحد ؛ لكن بعد اخمتار الفكرة ،أصبحن يشعرن بتفاوت بني ما يعشنه وما يرغنب يف عيشه ؛ وهكذا بدأ
الرصاع والصدام بني إرادة الفرد من جهة والقمي والبىن املجمتعية واألرسية التقليدية من جهة أخرى.
خالصة القول يف هذا الباب يه أن هؤالء الشابات ،الاليئ استفدن من براجم دمع متدرس الفتاة القروية،
رصن يتقامسن الشباب أمل اهلجرة وختططن هلا مكرشوع حياة.
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من ناحية أخرى ،نتوقع تنايم هذه الظاهرة مع مرور الوقت ،متاما مكا حدث ببلدان آسيا وأمرياك الالتينية.
وبطبيعة احلال ،املسألة مرتبطة جبملة من العوامل املؤثرة ،خاصة سياسة الدولة اجتاه هذه الفئة يف املجال
احلرضي ألهنا تعيش حاليا يف ظروف مزرية  :شقة ُتكرتى غرفها منفردة ويف لك غرفة عدة أرسة...
املثري حقا هو أن ضنك العيش باملدينة مل يكن أبدا عائقا أمام هؤالء النسوة لالسمترار يف املدينة رمغ
حلظات احلنني إىل «لبالد»  :بالنسبة هلن ،احلياة يف املدينة رمغ لك يشء تبىق «األفضل» .وهبذا املعىن،
ال تعارض بني الـ «هنا» والـ «هناك».
احمسوا يل أن أخمت حبديث خمترص عن ظاهرة التحاق شباب املغرب بامجلاعات اإلسالمية املتطرفة.
يف هذه احلالة ،ال حيرض يف العقول إال الـ «هناك» .هذا الـ «هناك» قد يمتثل يف بغداد أو سوريا أو
أفغانستان ...معىن ذلك أن هذا الشباب يليغ الـ «هنا» ويعوضه بـالـ «هناك» ويليغ احلدود السياسية
والثقافية اليت تفصله عن «أرض اجلهاد» حيث ميكنه بلوغ مقام «املسمل املثايل» .لألسف ،هذا التوجه
ملسناه مؤخرا حىت عند أبناء اجلالية املقمية باخلارج الذين باتوا ينتجون خطاب يعرب عن إرادة «مغادرة
بلدان الكفر والضاللة كفرنسا أو بلجياك» لاللتحاق باإلخوة الذين سبقومه إىل «هناك».
فريدريك مارتن
أعيش مبدينة تولوز الفرنسية حيث أمعل مقاولة منذ عرشين سنة .باملوازاة مع حياة سيدة األمعال ،بدأت
مشواري كاكتبة متنقلة بني الرواية والقصة القصرية وكتب األطفال ...أهمت يف كتابايت باألرسة باعتبارها
مرآة تعكس بوضوح حال الدولة كلك .إذا جند أفاكر مثل «األبوية» و«األخ األكرب» و«األمومة» اليت تنتجها
األرسة حارضة أيضا بشلك أو بآخر عىل مستوى الدولة .أما الاكتب فهو بالفطرة دامئا «هناك» حيث
حيتاج أن يكون .حصيح أن السفر بالنسبة يل سيبىق صعبا دامئا بسبب إعاقة حركية أعاين مهنا ،لكنين
أستطيع أن أحمل بـالـ «هناك» .عندما نسافر لك يشء يتبدل مذاقه وراحئته وشلكه ،فتتلون الطرق وحيدث
التيه يف مجيع االجتاهات .خشصيا ،أعتقد أن الـ «هناك» هو لك ما خيرج عن املألوف ويفاجئ رؤيتنا
العادية للعامل .يف اخلتام ،أريد التأكيد عىل العالقة املمزية اليت مجتعين بأغلب بلدان املغرب الكبري ؛ فأنا
اليوم أشارك يف لقاءات بوجدة والدار البيضاء ؛ وقد عشت يف تونس بشلك متقطع ،مكا أن يل أصول
جزائرية .وبالتايل ميكنين القول أن شيائ من نساء اجلنوب يسكنين وأن يل رابطة هبذا اجلنوب الذي هو
يف احلقيقة الـ «هناك» الذي أجهل عنه أكرث مما أعرف .يف اخلتام ،أعرب مرة أخرى عن خالص امتناين
ورشيف باحلضور معمك يف هذا احلدث املمزي.
لورا اكرايوتوف
يعترب جمال معيل حبرا تصب فيه لك األفاكر اليت أشار إلهيا األستاذ واألستاذة قبيل .فأنا أمعل وكيلة
أدبية وأروج غالبا مؤلفات ناطقة باللغة فرنسية داخل أسواق دول أوروبا الرشقية .بالنسبة يل ،الكتاب
هو زاد املسافر وراحلته يف اآلن ذاته .فعندما يتعذر علينا التنقل إىل «هناك» واقعيا ،تسافر بنا القراءة
والكتابة إىل حيث نشاء ،فنالمس خيال «هناك» كأننا فعال هناك.
أكرث من ذلك ،نستطيع بفضل الكتاب جتاوز احلواجز الروحية واأليديولوجية واالقتصادية ...ببساطة،
الكتاب بساط رحيي حسري يطري بك إىل عوامل بعيدة .إذا اكنت للكتاب لك هذه القدرات ،فأنا ال أرى
خريا منه سفريا بني الشعوب والثقافات .هلذا فقراءة كتب «اآلخر» يه معلية اغتناء حقيقية .وهنا يأيت
دور مهنيي صناعة الكتب مبا فهيم الوكيل األديب الذي خيلق قنوات يصل من خالهلا الاكتب إىل أسواق
جديدة خارج حدوده الوطنية حيث يكون اإلشعاع الثقايف ضعيفا .يف احلقيقة ،املنافسة شديدة جدا ،حبيث
يصعب عىل إصدار قادم من بلد ذي إشعاع ثقايف ضعيف أن ينافس يف سوق قوية اكلسوق الفرنسية
أو الروسية.
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خشصيا ،أعترب هذا املعرض فرصة الكتشاف آخر اإلصدارات والتعرف عىل كتاب صاعدين وتبادل
األفاكر .أهيا السيدات والسادة ،حنن لكنا اليوم يف ضيافة الكتاب الذي مجعنا من مشارق األرض
ومغارهبا حىت نتناقش ويغتين بعضنا من جتارب البعض اآلخر.
دمحم زاوي
دامئا يف ارتباط بلكمة «هناك» اليت يساء استعامهلا يف حياتنا اليومية ،أسأل صدييق حسن رشيق هل
يوجد فعال «هناك غري مرغوب فيه» حيث ال يريد أحد الذهاب ؟ وهل توجد أي إنتاجات وتأمالت يف هذا
الباب ؟

حسن رشيق
ال أريد أن أخيب ظنك ،لكن اإلجابة عىل سؤالك أمر معقد ،حىت أنين يف هذه اللحظة أفكر بصوت
مرتفع وأرجتل لعيل أجد ما يفيد .ورمبا خري ما أفعل هو أن أضيف إىل سؤالك أسئلة أخرى  :هل
يوجد «هناك» مرغوب فيه ؟ هل يريد الفلسطيين أن يكون يف لبنان و األردن ؟ هل أراد مواطن جنوب
السودان أن يكون يف الوضع الذي هو هيلع اليوم ؟ هذه لكها أسئلة ميكن أن يشتغل علهيا الباحثون يف
األنرثوبولوجيا.
فريدريك مارتن
سأجيب عىل سؤالك أستاذ دمحم من زاوية أخرى .فكرة الـ «هناك» يه بالطبيعة مرغوب فهيا ألهنا متنحنا
فرصة جتربة يشء خمتلف .هذه احلالة النفسية تستغلها رشاكت اإلعالنات أحسن استغالل حبيث ختلق
لدى املسهتلك رغبة رشاء يشء مل تكن له به معرفة حقيقية حلظة إهشاره ورمبا لن تكون .مثال ،تقول لنا
واكالت األسفار « :حترروا !» هل هذا يعين أننا مساجني يف حياتنا اليومية ؟ هل يعين هذا أن الفرنيس
الذي يمتتع بعطلته يف املغرب مجسون هناك حيث يعيش ؟ رمبا...
لورا اكرايوتوف
أعتقد أن الـ «هناك غري املرغوب فيه» موجود ؛ إنه اليشء احليمت الذي ال مفر لنا منه .عىل سبيل املثال،
فقدان األحبة حمتية ال مفر مهنا و«هناك غري مرغوب فيه» .وأنا أعمل عمل اليقني أين مفارقة أناس أحهبم
سيذهبون إىل «هناك» ال يرغبون يف الذهاب إليه.
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مداخلة
لدي مجموعة من األسئلة اليت أود طرحها عىل األستاذ رشيق لكن رمبا الوقت ضيق جدا .وصفت لنا
الظروف الصعبة حيث تعيش النسوة الباحثات عن «هناك» حيققن فيه ما مل يتحقق يف «هنا».
أنا أيضا أتعامل مع نساء تنحدرن من أوساط اجمتاعية هشة وتعشن نفس التجربة .وميكنين أن أؤكد لمك
أهنن مستعدات للقيام بأي يشء مقابل مغادرة الـ «هنا» إىل الـ «هناك» وحتقيق آماهلن .لقد أثبنت يل يف
لك مرة جشاعهتن ونضاهلن يف احلياة بروح ممزية حقا .ال شك عندي أن هؤالء النسوة سيبذلن لك ما
يف وسعهن للوصول إىل «هناك» ،ألسن فعال نساء رائعات ؟
حسن رشيق
دون شك ،ختتلف الثقافة الشعبية أو الذوق العام عن اخلطابات األيديولوجية أو املعرفة العملية .النساء
الاليئ مقنا باستجواهبن استعملن لكامت من معيهشن اليويم يف رشح وضعيهتن ومشاريعهن ؛ وهذا أمر
مفهوم ،فهن لسن مناضالت يف صفوف احلركة النسوية أو أستاذات جامعيات .أنت وصفت هؤالء النسوة
بالرائعات ،أما أنا فأصفهن بلكامت من حقل الدراسات األنرثوبولوجية .عندما تقول هؤالء النسوة إهنن
ال تردن البقاء عالة عىل أحد ،فهن بال شك تسامهن يف تقويض دعامئ رصح القمي االجمتاعية التقليدية.
النساء اليوم تطالنب حبقهن يف اخلروج واالنطالق والزتين وارتداء ما حيلوا هلن ...وهن تتحملن خماطر
مجة النزتاع هذه احلقوق.
من األمور الواجب اإلشارة إلهيا هنا يه أن مغادرة القرية حنو املدينة تعىن شطب الزواج من الحئة
أولويات وأحالم الفتاة القروية .قد جيد الروائيون أيضا أن هؤالء النسوة رائعات عىل حنو يقدح قرحيهتم
اإلبداعية .بالنسبة يل كباحث أنرثوبولويج ،هن نسوة ُتفقدن القمي التقليدية توازهنا وهمينهتا وحتدثن
تغريا كبريا يف بنيهتا.
مداخلة
هل تلعب املرأة دورا يف تقدم املغرب ؟
حسن رشيق
اليشء األكيد هو أن احلمل باهلجرة الذي اكن حكرا عىل الشباب يف سنوات السبعينيات والمثانينيات بات
يسكن قلوب الشابات أيضا.
يف سنة  ،2000أولكت إلينا مديرية إعداد الرتاب الوطين بوزارة التجهزي والتعمري مهمة إجناز دراسة
حول جهرة النساء يف املغرب .مل تتوفر لدينا حيهنا أية معطيات عن الظاهرة اليت بدأنا نكتشف تفاصيلها
رويدا رويدا.
انطلقنا من أحياء العامالت مبدن الدار البيضاء ومراكش .اكنت البداية صعبة ،ألن الصحافة ولك
الدراسات املهمتة باهلجرة ركزت حيهنا عىل جهرة الرجال .اكن اهلدف من الدراسة هو مساعدة صناع
القرار عىل وضع سياسات معومية تأخذ يف احلسبان التأثريات احملمتلة هلذه الظاهرة عىل سياسة
السكىن والتعمري.
مداخلة
أردت التعليق عىل فكرة «هناك غري املرغوب فيه» اليت أعتربها نتاج األنمظة الدكتاتورية واملجمتعات ذات
الزنعة األصولية ونظام الرأمسالية املتوحشة ألن لك هذه البىن تدجن الناس وتزين هلم جسهنم يف حظرية
«هنا» وتنفرمه من «هناك» حىت يصبح ماكن غري مرغوب فيه فعال.
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فريدريك مارتن
حنن مجيعا حمظوظون بأن لنا قدرة ختيلية حنمل من خالهلا بـ «هناك» معني .ورمبا هذا الـ «هناك» هو أحد
لقاءاتنا الفكرية امجليلة واملفيدة.
دمحم زاوي
خرجت من هذا النقاش الشيق مبجموعة من اخلالصات .الـ «هناك» عند األنرثوبولويج ليست الـ «هنا» ؛
ويه سفر عند الاكتب .أما الوكيل األديب فيعتقد أن الـ «هناك» يأيت إلينا ونذهب إليه عرب الكتب .ويف
اخلتام مل يبق يل إال أن أشكر السيدات والسادة املتدخلني عىل إهساماهتم القمية واحلضور الكرمي عىل
حسن اإلصغاء واملتابعة.
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رئيس اجللسة  :خالد الزكري
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موجز مداخالت املائدة املستديرة
بني األاكدميي املغريب خالد الزكري ،املختص يف األدب املقارن ،أن الغاية من هذه املائدة
املستديرة يه مساءلة مفهويم الرشق والغرب مع ثلة من املفكرين ،عىل أمل أن تفتح هذه
املساءلة آفاقا جديدة أمام الفكرة واملفكرين .وقد سعدنا حقا باستقبال األاكدميي والاكتب
والفيلسوف املغريب إدريس جعيدان الذي بدأ مداخالته بالتعبري عن رفضه مصطيحل
الرشق والغرب ألهنام ليسا نتاجا أصيال ومعرتفا به يف أدبيات فاعيل الرشق والغرب
أنفهسم وألهنام ذوي محولة أيديولوجية.
ضيفة أخرى رسنا حضورها معنا يه األاكدميية والروائية والناقدة وأستاذة األدب
املقارن الفرنسية تيفني سامويو .أكدت املتدخلة أهنا ترفض متاما مفهويم الرشق والغرب
حد منع طالهبا من استخدامهام دون مربر قوي .يف نفس الوقت ،حاولت األستاذة ضبط
معىن مفهوم «عامل» يف ظل التفسريات واملقاربات الكثرية الواردة يف هذا الباب.
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من ناحية أخرى ،بينت سامويو كيف أعادت اكتشاف عبارة «كوين» عند اشتغاهلا عىل
أمعال محمود درويش واجمتاعها بقراء درويش واملختصني يف أدبه.
من جهته ،فضل املهندس املعامري السوري حمكت شطا ثنائية مشال-جنوب مرحجا أهنا
مفتاح رئييس لفهم الواقع وكشف حيثياته .أسس شطا موقفه هذا يف جزء مهم منه عىل
جتربته كالجئ قادته ظروفه الذاتية واملوضوعية إىل الغرب حيث عاين تصورات منطية
وأحاكم مسبقة كثرية حول الرشق تفتح حجمي المتيزي العنرصي واهلمينة عىل الالجئني
واملهاجرين الوافدين عىل الغرب من الرشق .أما أستاذ العلوم السياسية والدراسات
اإلسالمية التونيس دمحم رشيف فرجاين فقد حاول بيان اجلانب اإلجيايب يف ثنائية
رشق-غرب ،مستعينا يف ذلك بالتارخي.

شدد إدريس جعيدان عىل الدور التارخيي للكتاب  :فقد يكون حمفزا وسببا يف الغزو
واالستعامر ،مكا قد يكون حمفزا وسببا يف سيادة قمي العيش املشرتك .ومل خيرج
دمحم رشيف فرجاين مفهوم «الكونية» من نسقية الغزو واالستعامر واهلمينة حيث تسود
اهلويات القاتلة وتيار احملافظني اجلدد املسيطر عىل أوروبا والواليات املتحدة األمريكية.
رمغ أن اجلزء األول من النقاش متزي بزنعة نقدية شديدة ،فقد حتدث بعض املتدخلني فميا
بعد عن الرشوط الالزم توفرها يك تتجىل آفاق جديدة أمام مسايع إدراك كنه «الكونية»
وجتديدها يف استقالل تام عن مفهويم الرشق والغرب.
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مداخالت املائدة املستديرة
خالد الزكري
من الرضوري التعمق يف معىن مفهويم الغرب والرشق ،بتسليط أضوائنا الاكشفة عىل ما خيتبئ فهيام
من دالالت ،وهذا ما ميكننا اعتباره حبثا جديا عن «آفاق جديدة للتفكري» .حيرض معنا ملناقشة هذا املوضوع
خنبة من األاكدمييني واملفكرين واملبدعني .يسعدين حقا أن أقدم لمك إدريس جعيدان وحمكت شطا وتيفني
سامويو ودمحم رشيف فرجاين .فقط قبل أن أترك اللكمة ،أردت التأكيد عىل أمهية موضوع النقاش وعىل
حساسيته .سنناقش التعاريف املمكنة بإجياز ،مث ندخل يف صلب املوضوع .إذا ،مبا يويح لمك عنوان
جلستنا ؟ أبدأ معك إدريس جعيدان ؛ صدر لك مؤخرا كتاب عربت فيه عن موقف سليب من مفهوم التنوع
أثار جدال كبريا .آمل أن يتحدث امجليع حول هذه النقطة بإجياز قبل مناقشة موضوعنا الرئييس.
إدريس جعيدان
شكرا عىل حضورمك .بلك بساطة ،ال توجد يف قامويس مفردات «الرشق» و«الغرب» .أنا وأبناء جييل ال
مصلحة لنا يف خلق هذه الثنائية والرتوجي هلا ،عملا أن القوى الفاعلة يف الرشق ويف الغرب يه نفهسا ال
تتحدث عن هذه التقسميات .ما أريد قوله حقا هو أن الغرب اكن يمسى نفسه الغرب حىت مرحلة معينة ،مث
بعد ذلك أطلق امس الرشق عىل ما سواه من جهة مطلع المشس ،متامًا مكا فعل مع القارة المسراء عندما
مساها إفريقيا .أنا أنتبه دامئا إىل ما ميكننا تمسيته أيديولوجيا التمسية ،أي قدرة كيان معني عىل تمسية
ذاته بذاته وتمسية العامل ؛ وهيلع ،ال أجدين مهمتا حقا ،حىت من الناحية األخالقية ،هبذه التمسيات وما
تعرب عنه من تصنيفات ،ألن املسألة لكها أيديولوجيا يف أيديولوجيا .ما هيمين التفصيل فيه فعال هو ماهية
هذه اآلليات األيديولوجية ولك ما تويح به من أوهام وأحاكم مسبقة ،ألين أشك يف ماهية مفهوم التنوع
الثقايف .أنا من مدرسة الشك املهنيج ،وعلية ،ال يقني عندي بوجود فلسفة إنسانية ولو وجد أناس يتصفون
ً
خاصة فكرة العامل كقرية صغرية وفكرة االهمتام باآلخر ؛
باإلنسانية .هذه يه املسائل اليت هتمين كثريًا،
وهذا يدعونا إىل حمتيص اخلطاب الذي يروج هلذه األفاكر ،ألنه خطاب مشكوك يف أصوله .يف املقابل،
جيد حقا أن هنمت بتلك املشاريع امجليلة واإلنسانية اليت حتاول إشعال المشوع ولعن الظالم بنية صادقة
سواء من هنا أو هناك ،خاصة أن عاملنا يهشد حاليا مائة وتسعني رصاعًا .وبالتايل ،أرى أن الترصف
السلمي هو النظر إىل احلقيقة بعيون جمردة وإن آملتنا أشعهتا بدل االكتفاء باخلطابات املثالية واأليديولوجية
املبعث والغاية .هذا ما جيعلين دامئا حذر من هذه املصطلحات اليت تروج لنا الومه.
خالد الزكري
ريا ما نصادف مؤلفات كثرية ،مثل «ما هو الغرب ؟» أو «الرشخ بني الرشق
كث
سامويو،
تيفني
األستاذة
ً
والغرب» ،حتاول اإلجابة عىل أسئلة مهمة ذات صلة مبفهويم الرشق والغرب .ما رأيك يف هذين املفهومني ؟
وبطبيعة احلال ،نتوقع جوابا مؤسسا عىل خربتك يف األدب املقارن والدراسات السمييائية والغريية ،خاصة
أنك أصدرت مؤخرا سرية غريية هتم روالن بارت.
تيفني سامويو
أنا أشاطر إدريس نفس الرأي  :هذين املصطلحني ال وجود هلام يف قامويس املعريف .يف احلقيقة ،يغلب
عيل انطباع مفاده أنين تعملت القراءة والفكر النقدي بفضل كتاب «االسترشاق» إلدوارد سعيد ونصوص
أخرى سامهت يف تغيري نظريت هلذه املفاهمي.
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أنا اليوم أحاول فعل اليشء نفسه مع طلبيت  :أطلب مهنم جتنب عباريت «رشق» و«غرب» عرب تبين صيغ
لغوية معينة يبلغونين هبا أفاكرمه دون توظيف هذين املصطلحني ،ما يضطرمه إىل بدل جهد حبيث حمرتم
قصد إجياد البديل .لقد استفدت كثريا أيضا من إيدوارد غليسان وفهمه للعالقة بني مفهويم «عامل»
و«كوين» .يف الواقع ،غليسان ،الذي مل يوظف أبدا مفهوم «كونية» يف كتاباته ،ناقش مفهويم «الرشق»
و«الغرب» ،لكنه ناقهشام بنية التفكيك والنيف ال اإلثبات .يبدو يل أننا يف حلظة تارخيية تستوجب تبين
مقاربات المركزية يف فهم العامل ومكوناته .وهذا ما أكدته كتب صادرة حديثا عندما شككت يف مبدأ
التقامس والتالحق ووضع «الكونية» موضع املساءلة والشك .ويف احلقيقة ،هذا توجه له متظهرات عدة مهنا
اللغوية والثقايف.
آخر اإلصدارات يف هذا الباب كتابان أحدمها لملفكر توماس بريسون عنوانه «المركزية الغرب ؛ مفكرو
ما بعد االستعامرية الصينيون واهلنود والعرب ونقد احلداثة» ؛ وأمتىن أن تتاح لنا فرصة مناقشة اخلطوط
العريضة يف هذا اإلصدار املهم الذي أحرضت ميع نخسة منه .تنبع أمهية هذا الكتاب من كونه يقابل
بني مواقف مفكرين صينيني وعرب وهنود اجتاه سؤال كيف ،دون تكرار ما سبق من مقاربات وعنارص
وروايات ،حنث حقول معرفية اكالسترشاق عىل جتديد خطاهبا حول أمهية اهلجرة والمركزية املركز هبدف
ِ
املؤدلة .كتابا آخر يسري يف
مقاربة ومساءلة ثنائية الرشق والغرب ومثيالهتا من التصنيفات األيديولوجية
نفس االجتاه عنوانه «البحث عن إفريقيا والكونية وفكرة االستعامر» ألفه سلميان بشري ديان وجان لوب
أمسيل.
يف رأيي ،هذه الكتب تفتح جماال للتفكري وإعادة النظر يف خطاب الرشق مقابل الغرب وترثي النقاش.
لكمة أخرى ال أعرتف هبا يه «الكونية» ،حىت أنه أصابين العجب ملا وجدتين أعيد النظر يف جتلياهتا
من خالل الشعر العريب خالل العامني األخريين ،خاصة أمعال محمود درويش الذي أعىط هذه اللكمة
أمهية كربى حسب املختصني وقراء محمود درويش من متحديث العربية .لقد استفزتين هذه اللكمة حقا
فسعيت إىل اإلحاطة مبعانهيا يف شعر درويش ملا يقرأ ويغىن ويلىق وملا يكون موضوع النقاش والتحليل.
والنتيجة اليوم يه أن موقيف من فكرة «الكونية» أقل «عدوانية» ،ألنين رصت مقتنعة بإماكنية إكساب
الكونية معاين يف أماكن خمتلفة وإفقادها مسة اهلمينة عىل املعىن .أي أننا ،إذا كنا نتبىن تصورا موسع
يمشل امجليع ورافضا لملركزية ،فسنحتاج هذا املصطلح ؛ برشط أن يصدر عن منطق آخر غري منطق
الكونية العقالنية املهمينة.
خالد الزكري
هذا هو نفس التصور الذي يناقشه أمسيل وسلميان ديان يف كتاباهتم وحواراهتم ،ألهنم يؤيدون كونية
التنوع ويرفضون كونية اهلمينة اليت ترخس املركزية األورويب.
تيفني سامويو
ما ال شك فيه هو أن معلية المركزية املركز معقدة تتطلب تضافر اجلهود ؛ ومن هنا تأيت أمهية احلوار
والنقاش الذي ننخرط فيه اآلن.
خالد الزكري
كالم سلمي متاما .رمبا كإضافة ،ميكن أن نطرح األسئلة التالية  :هل لنا أن نعترب الرشق هامشا للغرب ؟
وما احلقائق اليت خيفهيا الرشق ،ألننا أحيانا عندما نتحدث عن املنطقة املغاربية ،ننسهبا أوتوماتيكيا إىل
الرشق ؟ وماذا عن الغرب ؟ حنن أحيانا ننىس بعض جماالهتا وحدودها ؛ مثال ،هل ميكننا اعتبار اليابان
جز ًءا من العامل الغريب ؟ بالنسبة لك حمكت شطا ،هل تعترب فكرة الغرب والرشق حقيقة وأمرا واقعا ؟
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حمكت شطا
ال أعتقد ذلك حقا ؛ أنا أفضل رؤية األشياء عىل حقيقهتا وتمسيهتا مبمسياهتا كأن أقول «المشال
واجلنوب» عىل أساس جغرايف موضويع أو «أغنياء وفقراء» عىل أساس اقتصادي موضويع هو اآلخر.
وهنا أستحرض قصة خشصية تفيدنا يف هذا الباب  :أنا مهندس سوري ؛ وقد اشتغلت ببلدي مدة طويلة
كأي من أهل البلد قبل أن حتولين احلرب إىل مواطن غريب وترمغين عىل مغادرة سوريا والتنقل بني
عدة بلدان قبل حط الرحال بتونس مكواطن غريب .وهناك ،اكتشفت ردود فعل وأفاكر متداولة بني الناس
حول اهلجرة واللجوء وبلد االستقبال ؛ إذ يقال مثال إن «التونسيني كساىل وصاخبون» .مل أكن أمسع من
املغرتبني بتونس سوى اإلسقاطات واآلراء السلبية .وهنا سأحيك لمك قصة أخرى  :قال دبلومايس غريب
ألحد أصدقائه أنه بيمنا اكن يستجم يف أحد شواطئ املغرب الكبري ،صادف أناس يمتشون اكلبطاريق
وأهنم سببوا له الغثيان .لألسف ،صدور دبلومايس غريب عربوفون منذ سنوات عن عقلية هبذا التدين تعبري
رصحي عن حالة من الكراهية وجعز عن تقبل اآلخر املختلف.
خالد الزكري
هذه النقطة ناقشهتا تيفني سامويو أيضا عندما حتدثت عن إدوارد سعيد .حنن أيضا عندنا بنية من الصور
المنطية واألحاكم اجلاهزة حول الغرب .الغاية من الصور المنطية يه تثبيت أو مجتيد الرشق ،أي «اآلخر»،
مضن فئة معينة ،يف جتاهل تام ملاهيته احلقيقية ؛ وهذا متاما ما جيعلها سالحا فتااك يف حرب اهلمينة.
تبدأ العملية بتجاهل املاهية احلقيقية لألشياء مث إنتاج ترسانة اكملة متاكملة من الصور المنطية واألحاكم
املسبقة مث متريرها وإعادة إنتاجها مضن اسرتاتيجية همينة شاملة .أكرث من ذلك ،الرشق ينتج صور
منطية وأحاكم مسبقة عن نفسه بطريقة معينة .رمبا ميكننا احلصول عىل موقف العلوم السياسية يف ثنائية
«الرشق والغرب» احلارضة بقوة يف السياسة ؛ وهيلع سيكون سؤايل املوايل لألستاذ فرجاين اكآليت :
كيف نفهم ثنائية «الرشق والغرب» من الناحية السياسية ؟
دمحم رشيف فرجاين
هذه مسألة أوليهتا اهمتاما كبريا يف لك أحبايث منذ أن بدأت االشتغال عىل العملانية وحقوق اإلنسان
اللذان يقدمان كتصنيفات غربية تتعارض مع فكرة «اآلخر».
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يف احلقيقة ،تقابل مؤلفات كثرية ،مهنا كتاب برتراند بادي «الدولتني  :السلطة واملجمتع يف الغرب ويف
دار اإلسالم» ،بني الرشق حيث يسود تقليد يعادي حقوق اإلنسان والدميقراطية والعملانية والغرب حيث
تسود الدميقراطية وحقوق اإلنسان واحلداثة .بالنسبة إيل ،الرشق بنية والغرب بنية ؛ وهذا ما أكده إدوارد
سعيد يف كتابه «الرشق من اخرتاع الغرب» وجورج كورم يف كتابيه «الرشخ الومهي بني الرشق والغرب»
و«أوروبا وأسطورة الغرب ،اختالق قصة» .وبالتايل فنحن بصدد بىن اكملة متاكملة بذاهتا ولسنا أمام
معطيات ورشوط معزولة .يف األصل ،ثنائية «الرشق والغرب» تشري إىل المشال واجلنوب ؛ وهذا سبقت
منا اإلشارة إليه ؛ لكن مكا قلنا ،أفضل ثنائية المشال واجلنوب املوضوعية عىل ثنائية الرشق والغرب
اإليديولوجية .وهنا البد من التأكيد عىل أمهية عمل اإلثالة (اإليمثولوجيا) يف هذا الباب ألهنا توظف يف
بناء املواقف اإلجيابية والسلبية أيضا .مفثال ،ميكن للبعض التحدث عن رشق أو مرشق مستبد معادي
للغرب ،بيمنا ميكن للبعض اآلخر التحدث عن رشق ترشق منه المشس ،رمز النور واحلرية والتجدد.
وبالتايل ،ختتلف توظيفات اإلثالة حسب اهلدف املراد بلوغه .يرتبط فعل « »Orienterيف اللغة الفرنسية
مبصدر الضوء ،أي المشس ؛ أما لكمة « ،»Occidentجفدرها األول يدل عىل السقوط أرضا واالستسالم
واالستلقاء هناك حيث تغيب المشس وينهتي اليوم .رمغ ذلك ،استفاد الغرب من اإلثالة واللغة معوما أكرث
من الرشق .من ناحية أخرى ،تقسمي العامل إىل «رشق» مقابل «غرب» ليست ممارسة قدمية جدًا ،ألن العامل
اكن يقسم عىل أساس جغرايف قاريا فقط.
يف القرن السابع ،قسم العامل إىل ثالث قارات  :أوروبا وآسيا وإفريقيا .ومل ينترش مصطلح «أوروبا» عىل
نطاق واسع حىت القرن السادس عرش ،أي بعد اكتشاف العامل اجلديد مث أوقيانوسيا سنة  ،1812إن مل
أكن خمطائ .وبالتايل ،مكا ترون ،تصور العامل وفهمه مرتبط أساسا بنوايا من يصدر عهنم هذا التصور
والفهم .مل تكن ثنائية «الرشق-الغرب» متداولة كثريا قبل القرنني السادس عرش والسابع عرش .يف هناية
العرص الوسيط بأوروبا ،بدأ استخدام هذه الثنائية يف ارتباط باإلمرباطورية الرومانية  :عندما متددت
هذه اإلمرباطورية يف الرشق ،أصبح الناس يتحدثون عن جناح رشيق وجناح غريب يف اإلمرباطورية
الرومانية اليت ستفقد جناحها الغريب يف القرن اخلامس مث جناحها الرشيق سنة  1453إثر سقوط
القسطنطينية عىل يد العمثانيني .إذا حبثنا جيدا ،سنجد أن ثنائية «الرشق-الغرب» اكنت هتم العالقة بني
أوروبا واإلمرباطورية الرومانية الرشقية حىت القرن السادس عرش .ومل يتبدل هذا الوضع إىل عندما تلكم
مؤرخ أملاين عن بزينطة واإلمرباطورية البزينطية لداللة عىل اإلمرباطورية الرومانية الرشقية وساكهنا ،رمغ
أن هؤالء اكنوا يعتربون أنفهسم رومان الرشق ال يشء آخر .وحىت يف اللغة العربية ،مازالت لكمة بزينيط
تدل عىل لكمة «روماين» .وهكذا تطورت األحداث رويدا رويدا حىت فرضت ثنائية «الرشق والغرب» نفهسا
مع انهتاء احلرب الباردة اليت ألغت لك ما له عالقة بالشيوعية عند الغرب وأدخلتنا وإيامه يف تصنيف
عاملي جديد.
خالد الزكري
هذه مسألة آنية وملحة حقا .وسنعود ملناقشهتا إذا اكنت هناك أية إضافات .ذكرين ما قلته حول خريطة
العامل الومهية بكتاب مهم أكد مؤلفه كريستيان كراتلوب أن للجغرافيا ،عالوة عىل بعدها املادي املعروف،
بعد ومهي يتحمك بتوزيع الشعوب عىل أساس انمتاهئم اجلغرايف احلقييق وانمتاهئم الومهي أيضا.
ولفرتة طويلة ،حللنا مصطيحل الغرب والرشق يف شلك ثنائية ومل حنقق نتاجئ كبرية .أكرث من ذلك ،حنن
وال ريب أمام فكرة أنتجهتا امليتافزييقا الغربية اليت فككها دريدا ومن لف لفه من املنخرطني يف تيار فكري
عارض كثريا من األفاكر واملسملات السائدة يف الفكر الغريب .وبالتايل ،أال تعتقد يا أستاذ جعيدان يف
إماكنية أن تتفتح أمامنا آفاق جديدة تكون أساس مقاربة تناقش التفاصيل والمركزية املركز بدل املعارضة
من داخل املركزية ؟ وهل هناك أفق أو آفاق جديدة تعيننا عىل التفكري يف مسألة غرب-رشق ؟
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إدريس جعيدان
إذا كنت ال أجد يف منظوميت الفكرية والنفسية أي من هذه التصنيفات ،وأنا كذلك ،فسيصعب عيل إجياد
أفق جديد .ولكن ،اليشء الذي ال أرتاب فيه هو رضورة القطع مع فكرة أن الكتب نقية ورائعة وبريئة ؛ ألننا
عندما ننظر فميا حدث خالل القرن التاسع عرش داخل ما ترصون عىل تمسيته الغرب ،جند أن من القوم
من أسس أدب ليس من أدب الرحلة احلقييق يف يشء ،حفكوا عن شعوب وقبائل مل يروها ومرروا أفاكرا
وتصورات حوهلا من يدري مدى حصهتا .لكن يف املقابل ،جيب أن ننصف مفكرين غربيني عاشوا يف هذه
احلقبة الفكرية والفلسفية واألنرثوبولوجية من تارخي أوروبا بالقول إهنم أبانوا عن جشاعة كبرية ملا ناقشوا
ثقافهتم احلساب وأعادوا فتح ملفاهتا السوداء.
ً
من هؤالء واحد اشتغلت هيلع بعض اليشء هو ميشيل فوكو الذي قال شيائ بسيطًا للغاية « :لإليقاع بالناس،
سعينا يف معرفهتم» .وأي وسيلة تعرفك بالناس أفضل من الكتب .لذا ،فإن الكتاب رشط أسايس يف جناح
البعثات والفتوحات واهلمينة .ولك يشء متقن يمت عرب الكتب والتقارير والورقة والقمل يف آخر املطاف .يف
احلقيقة ،كتب كثرية مثل (« )Supplément au voyageملحق السفر» للاكتب بواكنبيل ( )Bougainvilleتدفعنا
إىل التساؤل حول الغاية احلقيقة مهنا وجتعلنا نشك يف سملية نية معرفة اآلخر .وهيلع ،من الرضوري
التأكيد عىل أن الكتب سالح الغزو األكرث جناعة وعىل أنه ال غزو وال همينة حيث ال كتب ،ألن الكتاب رمز
احلضارة والشاهد علهيا وهلا.بشلك عام ،يكون الريق الفكري يف حضارة معينة رقيا شامال حيوط العلوم
الصلبة والطبيعية واالجمتاعية والقانون ...وهذا يغري الغزارة ؛ تصورنا هذا يفرس لنا إجحام أوروبا عن
غزو املجمتعات البدائية.
استلهمت القارة العجوز هذا املبدأ من مفهوم اخللق عند اليونان .وإذا اكن فكر الفكر األورويب أنتج كتبا
لكية وتصنيفية يف منطقها ومهنجيهتا حىت والدة الديالكتيك اهليجيلية ذات املوقف السليب يه أيضا،
حىت أن سلميان بشري ديان مثال ،ال يرى هيجل مثال حيتذى به .املفهوم الثاين يف نقاشنا هو مفهوم
«الكوين» املختلف يف تصوري عن «الكونية» ألن هذه األخرية أي اكنت تتسم بالثابت بطريقة معينة ،إهنا
موجودة بالفعل .لكن ما هو األصل االشتقايق ملصطلح الكوين ؟ هذا هو ما يمت العمل هيلع حاليا .عندما
نقول بالدارجة مثال «غدي نتكونو» اليت تعين  :سن َُكون (يشء ما) ،فهذا يعين أننا بدأنا معلية اخللق فورا
انطالقا من اللغة .وهيلع ،ميكننا اعتبار «الكوين» منتجا نصف مصنع يف مصنع اللغة الطبييع اإلهلي
ميكن توظيفه يف تصنيع أشياء أخرى.
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حنن نتحدث عن تصنيفات خمتلفة ختلق آفاق إجيابية جديدة يأمل مهنا أن تقودنا إىل إعادة صياغة الكون
وفق مقاربة إبستميولوجية اكليت عربت عهنا حنة أرندت حني قالت إن عاملنا عامل مشرتك .والسري يف هذا
االجتاه يتطلب منا التوقف عن استعامل عبارات جاهزة مثل التساحم والتنوع الثقايف وحوار األديان  :ال
يوجد حوار بني األديان ،مثملا ال يوجد حوار بني الثقافات .إذا أردنا عاملا مشرتاك اكلذي تصبو إليه حنة
أرندت ،جيب أن نطرح مسألة الثقافة بشلك جدي ومعمق يتجاوز العبارات املسكوكة الرنانة املشار إلهيا،
ألن القرارات اليت تغري العامل دامئا تكون غاية يف البساطة  :غاليليو مثال مل يزد معا قال إن هناك عاملا
أكرث عقالنية ميكننا معرفته عرب الرياضيات ؛ ولكنا يعمل مدى حصة هذا القرار وفائدته .إذا مرة أخرى،
ما يه الثقافة ؟ أنا أجد أهنا تعين مراعاة ضعف الضعيف وموت اآلخر واحلاجة إىل خلق معىن مشرتك،
أي يشء جيعلنا نَق َبل العيش املشرتك و ُنقبِل هيلع .الثقافة هبذا املعىن خليط مركب ومعقد من هذه األشياء
الثالثة الرئيسية .وبال شك خلق عامل مشرتك بواسطة الكتب يعين طرح تساؤالت حول مسألة تقامس مشاعر
حالة الضعف واملوت مع اآلخر وإبراز حاجة املرء امللحة إىل رسد قصص جتعله ممتساك باحلياة .وهنا
يأيت دور الفنانني واملثقفني والكتاب والسياسيني .وأنا لكي إميان أننا قادرون عىل جعل «الكون» ماكنا
أفضل إذا اعمتدنا عىل الفاعلني احملايدين املتحررين من قالب وإطار الرشق والغرب.
خالد الزكري
كالمك معقول ؛ من يدري ،رمبا يساعدنا فهم الكوين والزنعة الكونية عىل بلوغ فهم أفضل .أستاذة تيفني،
ما أمهية سؤال المركزية املركز يف أمعالك ؟ وباملناسبة ،هذا هو السؤال الذي يطرحه مفكرون هنود
يناهضون أفاكر هيجل مثل تشاكرا باريت ديبيش ( )Chakrabarty Dipeshصاحب كتاب «لنجعل أوروبا
إقلميا» ( )Provincialiser l’Europeهل هذا سؤال خص ًبا كفاية يك يولد لنا آفاق تفكري جديدة ؟

تيفني سامويو
نعم ،أعتقد ذلك ؛ لكن رمبا هذا أيضا قد يعتربه إدريس تصورا انبطاحيا أو مسكونيا باملعين املسيحي.
أنا ألمتس احلذر يف استعامل هذا النوع من اللكامت اليت تضمد اجلروح بشلك خاطئ وأؤيد ما قيل للتو.
بالنسبة يل ،حدث األمر بشلك خمتلف قلي ً
ال .رمغ أين ولدت وترعرعت مبنطقة اكنت مهمينة فكريا ،أدركت
توا أن اخلطاب العقالين والفلسفة والفكر السائد ال يعرتف يب.
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لقد أدركت باكرا أن مضري «أنا» يف الفلسفة ال يمشلين اكمرأة .رمغ لك ما قيل يل من أن مضري «أنا»
الفلسيف حمايد يف النوع واجلنس ،كنت موقنة أنه ليس كذلك ؛ وأعتقد أنين كنت عىل حق ؛ واكن ذلك
يؤملين كثريا .كنت يف سن  16-15سنة واستشعرت هذا اإلحجاف والعنف املعنوي .ونظرا لصغر سين يف
ذلك الوقت مل يصدقين أحد .عندما فهمت أن الفلسفة متارس عيل نوع من العنف ،هاجرت إىل أرض األدب
ألنه املاكن الوحيد الذي يواجه فيه املرء الضعف البرشي والشعور مبوت اآلخر .وهلذا أرى أن غاية األدب
األمسى يه خلق جمال مشرتك ومتوازن وسط هذه الفوىض اليت تلف عاملنا .بعد أن استوطنت أرض
األدب ،انغمست يف التدريس وكتابة مقاالت تفضح وتندد بالتفكري السلطوي ،مكا اهمتمت بكتاب كرث،
كفوكو وبارت ،حاولوا بلورة طرق وأساليب غري سلطوية للتنديد خبطاب معني .يف رأيي ،إذا أردنا وضع
قواعد جديدة للكونية أو الزنعة الكونية ،فأفضل ما نستعني به يف هذا الباب هو األدب .ولكمك تعرفون الدور
الذي لعبه درويش واكفاك يف إعادة استخدام ومعننة هذه املفاهمي .يف احلقيقة ،أرى أن ازدياد اكفاك برباغ
ودرويش بفلسطني قبيل قيام دولة إرسائيل مل يكن سببا يف هذا التوجه ؛ ألن سلميان ديان املنيمت إىل بيئة
غري متشنجة فعل مثلهام عندما ناقش يف أحد كتبه املعاين املختلفة ملصطلح «الكونية» مث خرج خبالصة :
إذا استعمل مفهوم الكونية يف جمال حقوق اإلنسان يك تكون حرية التعبري مثال حقا للجميع ،فال مانع من
إعادة التفكري فيه ومساءلته .وهذا جيعلين متفقة للغاية مع ما قاله إدريس .الوضع ليس ورديا وال مبرشا.
فنحن مازلنا نتعامل مع أحاكم مسبقة كثرية مسعت مهنا الكثري وسط بعض مجاعات املغرتبني حبمك
تنقاليت الكثرية ؛ لكن يبىق األمل قامئا بال شك .هذه حماولة للتفكري بإجيابية من خالل الكتب واملناقشات
وليست انبطاحية .لذا ،جيب أن نواصل بذل اجلهود إلرساء خطاب مشرتك متنوع يتجاوز األفاكر العنرصية.
خالد الزكري
ً
ً
متاما؛ أستاذ حمكت ،امسح يل أن أطرح عليك سؤاال خشصيا  :هل لك أن حتدثنا قليال عن جتربتك ،من
منطلق أن تقامس التجارب يف هذا املوضوع أمر رضوري ؟ هل اهلجرة واللجوء بالنسبة إليك معارضة أم
حبث عن حياة أفضل أم حتول ؟ وكيف ترى مسايع المركزية املركز ؟ هل اكن التحول سلبيا أم إجيابيا ؟
وهل حتدث التحوالت دون ضغط أم أن الضغط حمفز ال غىن عنه يف معلية التحول اإلجيايب ؟
حمكت شطا
انظر إىل ما تعيشه سوريا  :هذا البلد الصغري الذي اكن دامئا حديقة خلفية ألحد ما منذ أن أسسه الغرب.
ما حيدث لنا اآلن وما حدث يف السنوات األخرية يبني إىل أي مدى تتالعب القوى الغربية هبذا البلد .اكن
بإماكننا جتنب هذه املأساة ،ولكن مل حيدث يشء من ذلك .ومكا تعملون ،األبرياء مه فقط من يدفعون لكفة
رهانات ومصاحل الغرب.
خالد الزكري
سؤال أخري أود طرحه عىل دمحم الفرجاين قبل فتح باب املناقشة .أرشنا آنفا إىل أمهية البعد اجليو-
سيايس :ما رأيك يف املسألة كأستاذ للعلوم السياسية؟
دمحم رشيف فرجاين
مكا بني جورج كورم بوضوح ،تشلكت فكرة الغرب يف سياق احلرب بني العامل الليربايل بقيادة الواليات
املتحدة والعامل الشيويع بقيادة االحتاد السوفيييت .بعد احلرب الباردة ،توسعت فكرة الغرب لتمشل
أمرياك المشالية واسرتاليا ونيوزيلندا وبلدان أوروبا غري الشيوعية وكوريا اجلنوبية واليابان عىل اعتبار
أهنا أصبحت مرادف للحداثة والتكنولوجيا.
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يف أيامنا هذه ،أصبحت فكرة الغرب مبعناها ومكوناهتا اجلديدة نقيض ما نمسيه اليوم العامل الثالث أو
البلدان املتخلفة .لذا نؤكد أن هذا التصنيف ال يعمتد عىل رؤية جغرافية للعامل بل رؤيا أيدلوجيا ،والدليل
هو أن معاين ومكونات مفهويم «الرشق» و«الغرب» يتبدالن من حقبة إىل أخرى .بالتايل ،أرى أن مفارقة
الرشق والغرب يعرتهيا نوع من الغموض ،وخري مثال عىل ذلك مؤسسة الرشق والغرب بالرباط ،اليت ال
تفكر يف هذا املرشوع من منظور معارض ،ولكهنا حتاول بناء اجلسور اليت تربط الغرب بالرشق .ويه
تتقامس أهدافها مع مجعية أوروبا الرشق والغرب يف تونس .وبالتايل أنا ال أعارض من يرفض كونية
مبنية عىل خصائص ثقافة واحدة مهمينة ،ألنه يفتح أمامنا أفق مرشوع مجايع هدفه إنتاج ما ميكننا
تمسيته «كون» يتلون بلك ألوان الطيف .إذا حجننا يف ذلك فعال ،حفيهنا ميكننا التحدث عن كونية منفتحة
عىل مجيع الثقافات .ويوحض بنجامني باربر يف كتابه «اجلهاد يف مواجهة عامل ماكدونالد» أن ما يمسى
العوملة هو يف الواقع «ماكدونالدية» العامل .وهو يعتقد أن ال رضر يف مقاومته طاملا هذه املقاومة ال تدخل
حتت لواء اجلهاد مبعناه املوسع .وعالوة عىل ذلك ،فإنه حيدد أنواع خمتلفة من اجلهاد جكهاد احملافظني
يف الواليات املتحدة واملدافعني عن االستثناء الفرنيس ،أو الباسك أو الاكتالونيني ...لك املقاومات اليت
تأسست عىل اهلويات ،أو يمسيه أمني معلوف اهلويات القاتلة ،حبيسة هويات متقوقعة عىل ذاهتا .من جهته،
يتحدث حسن رشيق عن اهلويات الضعيفة واهلشة العاجزة عن مواجهة الكونية ؛ أي عندما تقبل التالحق
مع اآلخر والتطور يف إطار التبادل ،ال تكون ندا لندا.
أما اهلويات اليت ترفض الكونية أصال فهي هويات حمسوم يف أمرها عىل أهنا هويات قاتلة ،ولو بعد
حني .املشلكة اليوم يه أننا نهشد ثورة حمافظة يف مجيع أحناء العامل أوصلت الميني املتطرف يف أوروبا
والواليات املتحدة األمريكية إىل السلطة ،ومنحت بوتني فرصة تعزيز اهلوية األرثوذكسية عند الروس ،مكا
منحت احلزب اهلندي احلامك فرصة تبين اهلوية اهلندوسية برصاحة مقابل التخيل عن مجيع اهلويات
اهلندية األخرى .لقد أدرك امجليع أن الطريق حنو فرض هوية واحدة يف فضاء متعدد اهلويات هو تأسيس
األحزاب والسيطرة عىل مقاليد السلطة .وهذا يربر تأسيس أحزاب إسالمية عديدة اكلعدالة والتمنية يف
املغرب ،وحزب الهنضة يف تونس وحزب العدالة والتمنية يف تركيا ...تتبىن نوعا ما فكر مجاعة اإلخوان
املسملني يف حماولة إلمتام مرشوعها السيايس عىل الصعيد احمليل .هذه يه مشلكة العاملية  :جيب
التفكري مليا يف هذا «الزواج الاكثولييك» بني الليربالية والثورة احملافظة اليت تتخذ أشاكال وألوانا خمتلفة
من جممتع إىل آخر.
67

خالد الزكري
هذا جمال خصب للنقاش .ميكننا أن نتالعب باللكامت مكا نريد  :إهنا دامئًا إشاكلية إسقاط اللكامت
املناسبة عىل األشياء باعتبارها فرصة للتفكري يف اللغة ،لكهنا تصبح لعنة ،عندما ال جند احلدود املالمئة
لتمسية األشياء .اللكمة اآلن للحضور.
نعمة اجلهدي
أتوجه بالسؤال إىل تيفني سامويو وإدريس جعيدان اللذين ال يعرتفان بعباريت «الرشق» و«الغرب»
ويرفضان الكونية  :كيف حنل مسألة الرغبة يف توحيد العامل يف إطار الكونية احلالية برفض مجيع
أشاكل الثقافات وكيف أن فكرة النسخ والتطبع هلا عالقة وطيدة بالعاملية ؟ إذا اعتربنا الكونية زيفا ،مفا
يه مسؤولية الفيلسوف واملثقف وكيف يستطيع ماكحفة هذه املتغريات ومناقشهتا دون السقوط يف رشك
قصوره اللغوي وغياب املصطلحات البديلة ؟ هل نفعل ما فعلمت ونرفض فكرة الكونية كلك ؛ أم جيب علينا،
مكا اقرتح دمحم فرجاين ،أن ننتيق وخنتار ما يناسبنا ،وال نليق بعرض احلائط لك يشء ،مكا يقرتح
الفيلسوف فرانسوا جوليان الذي يعتقد أن املشلكة برمهتا ترتبط بتعريف اهلوية ؟
هل حنن عندما حندد اهلوية مكخزون ثقايف منظم ونضبط أوجه التشابه واالختالف مع اآلخر نكون قد
بدأنا رصاعا بني احلضارات ؟ يرشح فرنسوا جوليان ،يف كتابه «اهلوية الثقافية غري موجودة» ،أن اهلوية
يشء دينامييك ومتحرك ،فوجود ثقافة قامئة بذاهتا يفرض علهيا وجود ثقافة أخرى مضادة حبمك التأثري
الذي ميارسانه عىل بعضهام .لذلك دعونا ال حناول مجتيدها وخلق رصاع بيهنا بل ميكننا اعتبارها حقال
خصبا يقتات منه لك واحد لك حسب حاجته .فاللغة يه مبثابة هوية للخشص الذي يتبناها .عالوة عىل
ذلك ،يع ّرف جوليان العامل مبثابة أفق ال ميكنه أن يتكرب عىل من يفهم خباياه وكيفية التعامل معه ولكن هل
ميكن اإلملام بأوجه النقص فيه بصفة دامئة .ما هو موقفك من هذا ؟
تيفني سامويو
يف الواقع ،هذا سؤال مهم جدا .ال تزال مسألة التبعية صفة لصيقة باالستعامرية العاملية ويوجد نص
خاص من رواية نايبول« ،الرجال املقلدين» ،الذي يؤكد أن تقليد الشعوب بعضها لبعض هو الرس يف
التبعية االستعامرية ؛ وهذا أيضا ما عرب عنه الرائع فرانسوا جوليان يف كتابه املمزي «ال توجد هوية
ثقافية» .أيضا ،موضوع آخر حيتل ماكنة ممزية يف احلوار الذي جيمع بني سلميان ديان وأمسيل هو :
نقاش الرتمجة كفضاء للبناء والسري إىل األمام .وقد متت مناقشة هذه النقطة يف مائدة مستديرة أخرى
مع األستاذة بابارا اكسان.
يف أحيان كثرية ،تكون الرتمجة فضاء إجيابيا لاللتقاء واحلوار واحلركية ؛ لكن ما إن نتعمق فهيا حىت
جند مشلكة يف الفصل بني املمكن من غري املمكن يف الرتمجة ،ونعين أن ترمجة احلركية واالختالف
بشلك اكمل أو أن ترمجة الرتمجة مهمة أقرب ما تكون إىل االستحالة  :والنتيجة يه تقوية نزعة االنغالق.
وبالتايل ،أميل حاليا العتبار سلبيات الرتمجة أكرث من إجيابياهتا.
مداخلة
قولك هذا يعين أننا يف حاجة ماسة للوضوح التام .أعتقد أن هذا تقاطع يف اآلراء يعرب هيلع فرانسوا
جوليان بقوله « :حنن نقبل لك ما هو مستعيص وغري قابل للرتمجة».
تيفني سامويو
أمسيل قال إنه ال حدود يف الرتمجة ؟
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خالد الزكري
هذا أمر مثري للدهشة ألنك تدافعني عن فكرة اهلويات الضعيفة ويف نفس الوقت ال تقبلني لك ما هو
مستعيص عىل الرتمجة  :لديك شكوك وريبة حول ماهية الرتمجة ،لكن رمبا من األفضل أن نركز عىل
فكرة اهلويات الضعيفة.
إدريس جعيدان
أوال ،جيب أن نبتعد عن هذه الرغبة يف المكال .فهناك أشياء ال ميكننا إثارهتا أو التحدث عهنا ولكن علينا
قبوهلا مكا يه بلك بساطة .حفاظا عىل جسور النقاش ،وهذا يف حد ذاته ليس فشال يف املناقشة بل
حدودا هلا ،ألن لك موضوع هيم املصلحة العامة يستوجب االختالف يف اآلراء مما يولد نقاشا هادفاد
ودون حزازات .ومن الواحض أن املرصح به ميكن أن يؤدي إىل إلغاء احملادثة أو وضع حد هلا لك حسب
فهمه وحتليله اخلاص .أما بالنسبة ملسألة الرتمجة ،فدامئا هناك يشء غري قابل للرتمجة يف لك املجاالت :
يف األدب والفلسفة مثال ،وكذلك إذا حتدثنا عن معىن «الكينونة اإلنسانية» يف اللغة العربية جند أن ليس
هلا نفس املعىن يف اللغة الفرنسية .فملاذا إذا هذا االختالف ؟ ال ننىس أن هذه الثقافات تتكون عىل مر
القرون ويصقلها املفكرون حسب ظروفهم وظروف جممتعاهتم .والسؤال الذي يعيد نفسه بإحلاح هو حتديد
معىن لكمة «اكئن» بالنسبة للك خشص ،وكيف ينظر إليه املرء ،ويتعايش معه ،وهل نؤمن بوجوده أم ال ؟
من هنا تربز احلاجة إىل اخلروج من جمال االحمتاالت واالعرتاف بانعدام احلدود بيننا ،فليس االختالف
مبثابة جرف معيق ال ميكن جتاوزه ،بل هو مبثابة ماكن فارغ ال جيب أن نضمحل فيه .وانطالقا من جتربيت
اخلاصة أتفق مع ما قالته تيفني حول حاجتنا إىل التفاؤل ،فهناك جتارب ميكن اعتبارها جتارب ذات قمية
بيداغوجية ميكننا االستعانة هبا .وأذكر هنا «مذكرات» فرانز اكفاك ،وهو من أصل تشييك يكتب باللغة
األملانية ،ورمبا يفرس يف جزء من معله ،عالقته بالهيودية أو مع والده .إنه خشصية مثري لالهمتام  :يكتب
رسالة إىل أبيه وال يرسلها ،ويستشعرنا أنه مزجي من اإلنسانية واللغة والسياسة ...ألفت الراحلة باساكل
اكزانوفا كتا ًبا عن اكفاك عنوانه «اكفاك الغاضب» أوحضت فيه أن اكفاك الذي يبدو هادئ للغاية ويؤلف
القصص هو يف احلقيقة براكن غضب انفجر فأنتج لنا نصوصا غاية يف الروعة .املمزي يف هذه الكتب
ليس إخبارنا أن اكفاك براكن غضب والبحث يف أسباب غضبه ،بل البحث املدقق يف معاين املصطلحات
املوظفة يف فهم كيان اكفاك وتزويدنا برتمجة صادقة هلذا الكيان كإنسان وكاكتب يف عالقته بالعامل ؟
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حبيث يعترب القارئ ،سواء يف أحد األحياء الفقرية يف املغرب أو يف إدارة مغربية أو يف احلياة اليومية أو
يف التشييل أو الواليات املتحدة ،اكفاك أخا له يف اإلنسانية ويؤمن بإماكنية إجياد من ميكنه اعتباره «أخا
مستقبيل» متامًا مكا قد يعترب الفيلسوفة الكبرية سميون ويل «أختا مستقبلية» .هذا هو السؤال الذي جيب
طرحه .وما أنتقده غال ًبا يف عدة دراسات هو أننا حناول أن نصلح املشلكة وننىس املعىن العميق لألشياء
اليت جيب أن تندرج حتهتا .ما الذي يوجد يف معل اكفاك ،أو يف خشص اكفاك نفسه ،حبيث جتعل من
جتربته شيائ حيا وما زال بوسعنا مشاركته طيلة أزمنة قادمة ؟ أعين أنه بإماكننا قضاء وقت ممتع معه وقد
سبق يل أن فعلت ذلك ملا قلت يف ورشة يل مع األطفال امجللة التالية « :يف صباح أحد األيام ،استيقظ
رشيد بعد حتوله إىل رصصور خضم» من روايته املسخ .وقد اكن األطفال مرسورين للغاية ،مكا أدركوا
أن فهيم يشء ما من خشصية غريغور سامسا بطل الرواية.
ليس املهم أن نعرف ما إذا اكنت لكمة أو ترتمج بعبارة حرشة كبرية أم بعبارة أخرى .األطفال مل يولوا هذه
التفاصيل الرتمجية أية أمهية ،ألهنم اكنوا محسورين بغرائبية موقف سامسا الذي يستيقظ يف صباح أحد
األيام ليجد نفسه يف جسد رصصار وال يفكر مع ذلك يف أي يشء آخر سوى كيفية العودة إىل معله .هذه
اكنت حبق حرية الشباب ما بني  12و 15سنة ،وعندما تعمقت يف التفكري ،وجدت ظهور هذه العبقرية الرائعة
مع حلول القرن العرشين ،واحلادي والعرشون والثاين والعرشون ،و هذا ما أمسيه جتربة أساسية ومعيقة
لتصورات األجيال .أعتقد أن ما أمسيه «كون» هو إعادة أبدية  :حبثنا عن يشء مننحه بعدا وجوديا ،يشء
يصدر عن ذات نريد إعادة ترمجهتا بلغة صادقة حبيث تتجاوز ما أنتجته تلك الذات إىل أمعاق وتفاصيل
الذات نفهسا وجعلها يه عيهنا مصدر إهلام متواصل متعايل عن احلدود والتصنيفات كيفام اكنت .وهذا
ما أمسيه إعادة الرتمجة وليست بالرضورة ترمجة له.
خالد الزكري
شكرًا إدريس عىل هذا التوضيح ،هذا ما ميكن تمسيته إعادة زرع حياة جديدة يف املبدع وما أبدع عىل حد
السواء .حنن نرى ذلك يف جتربة الرتمجات .ميكنين أخذ مثالني من مرص .األول هو مصطىف املنفلويط،
اكتب ترك بصمته عىل جيل اكمل .أما اآلن ،فبالاكد نتحدث عن ذلك .مل يكن يتقن اللغة الفرنسية ،لذلك
استعان بخشص من أجل قراءة النصوص هيلع وهو أعاد صياغهتا من خالل إعادهتا إىل احلياة وإسقاطها
يف قالب جديد عىل احلياة املرصية .والىق جناحا كبريا للغاية .والثاين هو العقاد ،الذي اكن عىل معرفة
ممتازة باللغة اإلجنلزيية وترمج العديد من النصوص إىل اإلجنلزيية ،دون جناح يذكر يف مرص .إذا ،هل
دقة إتقان اللغة يه مضان الرتمجة الصادقة الفعالة ؟ أعتقد أن خطورة الرتمجة يف أن تنحين لغة أمام
أخرى .جيب عىل اللغة أن تعيد صياغة نفهسا بشلك دامئ داخليا ويف ارتباط باللغات األخرى.
تيفني سامويو
من املهم أن تكون عندنا الرتمجة األدبية ألن لغهتا خمتلفة عن اللغة ذات الطابع اجليوسيايس .جيب أال
ننىس أن هناك تسلسل هريم للغات وعدم املساواة بيهنا ،وأننا ال نستطيع أن نوحد فميا بيهنا بهسولة مكا
أساسا إىل حتقيق مبدأ التوحيد
نعتقد .لذا حضور األدب جيعل ذلك ممك ًنا ،لكن الرتمجة يف وقتنا هتدف
ً
ألن لك براجم الرتمجة اآللية هتدف إىل توحيد اللغة متا ًما لتكون قادرة عىل بيع املنتج نفسه يف لك ماكن.
مداخلة
أمتىن من األستاذات واألساتذة الكرام أن يأخذوين حبملهم من حيث أين متابع عادي يسزتيدمك عملا فميا
استعىص هيلع فهمه .الذي فهمته ثالثة أشياء  :أوال ،مصطيحل الغرب والرشق أيديولوجيا ؛ وأنا خشصيا
ملزتم جبدلية املتطور واملتخلف.
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ثانيا ،هناك إمجاع – مكا قال إدريس وبايق األساتذة  -عىل رضورة تويخ احلذر يف تعاملنا مع فكرة
الكونية ،ألهنا ،من حيث يه خمزن قمي وأفاكر معينة ،قد تكون سالحا يف يد الثقافة املهمينة ختضع به
ما عداها من ثقافات وشعوب العامل ؛ وأنا أتفق مع هذه الفكرة .ثالثا ،حنن نتحرك حنو الصاحل العام
وحنو أفق متطور هو إعادة ابتاكر دامئة تلزتم فهيا الشعوب واألفراد بالتعاون طيلة حياهتم .وهذا أتفق
معه أيضا  :أفق مشرتك يف التقدم ،حتول دامئ للك خشص ؛ هذا ما جيب أن حيدث ؛ وهذا ما ألزتم
به يف حيايت أيضا .املسألة الرابعة اليت أريد التحدث فهيا إلشاكهلا عيل بعض اليشء متت إثارهتا
من األستاذة سامويو ومجموعة من الفالسفة الفرنسيني وحىت بعض األصدقاء الذين يقولون يل مرارا :
«عليك أن تستوعب أن الفرق احلقييق ليس المتيزي بني أبيض وأسود ومسمل ومسيحي؛ بل الفرق احلقييق
والوحيد أيضا ،هو الذي نراه بني النساء والرجال» .أجعبتين فكرة التطور الذي نفكر فيه مجي ًعا ،ألنه خيدم
بطريقة أو بأخرى الصاحل العام ،قصص فردية مجتع رجال بامرأة أو امرأة برجل والسيع إىل التطور
وبناء مستقبل مشرتك .أنا أحب هذه الفكرة ألن التصنيف «رجال ونساء» هو أكرث أمهية من «غرب ورشق»
أو «سود وبيض» ألنه حقيقة موضوعية منبثقة من الطبيعة ال أيديولوجيا فهيا.
مداخلة
حتدثت عن اللغة ؛ ويبدو يل أهنا تعرب عن مسايع توظيف الواقع وحتوالته هبدف فرض رؤيا جديدة للعامل،
بغض النظر عن كوهنا رؤيا كونية أو يشء آخر وبغض النظر عن كون املثقف تقبلها أم رفضها .والدليل
عىل ذلك هو أن العديد من مثقيف الرشق تكونوا يف الغرب .لقد حتدثوا لغة الغرب وبرشوا بالكونية يف
نصوصهم الفلسفية واألدبية الكثرية اليت كتبت ونرشت هناك .لكن هؤالء مروا يف مرحلة متأخرة من حال
البحث عن النجاح إىل مرحلة طرح األسئلة وويع العامل والوجود .من بيهنم املرصي زيك جنيب محمود
الذي عاش يف إجنلرتا حىت السبعينيات وألف كتابه «جتديد الفكر العريب» بعد التخرج من أكسفورد
حيث يدرس .بدأ هذا الوضع سنة  1930ومازال مسمترا حىت اآلن .هذا الوضع عاشه بقوة اجليلني األول
والثاين من املفكرين والكتاب الذين تركوا كتابات تعكس حالة الفشل واهلزمية وتجسل أسئلة كثرية تبدأ
باللغة أوال .لقد حتدثوا عن التثاقف واملثاقفة وقبله االغرتاب مث مزجي من التثاقف واالغرتاب وأشياء أخرى.
لكنا حضايا هلذا الوضع التائه .أعتقد أن املثقف مل يفعل شيائ ؛ حصيح أنه كتب ،لكن ماذا قدم من حلول ؟
هل جيب عىل املثقف أن يتخىط السياسة إىل ما هو أبعد ؟ أم هيلع الزتام اهلدوء وقبول الوضع الراهن ؟
مداخلة
أستاذة سامويو ،هل تعتقدين أن فكرة الكونية ،مكا فرضها الغرب منذ قرون اآلن  -استولت علهيا الواليات
املتحدة بعد احلرب العاملية الثانية  -ستغري مركزها ،وبالتايل تكتسب معاين ودالالت جديدة يف ظل صعود
قوى اقتصادية جديدة اكلصني وروسيا ؛ فمكا تعملون ،القواعد والقوانني حيددها القوي دامئا ؟
تيفني سامويو
أنت عىل حق .هذا هو السبب الذي جعلنا نعيط االنطباع برفضنا التام لفكرة الكونية ألهنا مرتبطة بشلك
وثيق باإلمربيالية .يف الواقع ،لقد صدمت كثريا من إناكر األستاذ شطا وجود الرشق والغرب ،مث استعامله
عبارة «القوى الغربية» عند حديثه عن ما وقع بسوريا .هنا فقط يصبح للعبارة معىن ،ألننا بصدد حقيقهتا
املختفية املمتثلة يف اإلمربيالية ؛ وأنا أتفق معه عىل استعامهلا يف هذا السياق هبذا املعىن الذي ذكرت.
وبالتايل ،سواء انتقلنا من هذه الكونية إىل كونية بودية أو كونفوشيوسية أو ما شئت ،فنحن مل نغري يشء
يف حقيقة األمر ،ألننا سنبىق أمام كونية قامئة عىل اهلمينة واإلقصاء .مشلكة الكونية يف حبهثا عن
التوحيد والقضاء عىل االختالف والتنوع بالقوة أو باالقتصاد ،ومن هنا خطورهتا ورفضنا هلا.
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دمحم رشيف فرجاين
يف بعض األحيان ،من األفضل تعليق املناقشة واستئنافها الحقا يك نضمن اسمترارية العيش املشرتك.
هذا املوقف عرب عنه فيمل وثائيق إيراين أريد أن أحيك لمك قصته برسعة  :يصور املخرج مع بعض املاليل
ويعيش معهم .لكن هؤالء عربوا له يف الفيمل عن رفضهم إياه كغريب غريب عن الثقافة اإليرانية ،فأجاب
بأهنم مجي ًعا إيرانيون وأهنم جمربون عىل العيش م ًعا .عاش معهم مدة أسبوع يف نفس املزنل يتحدثون
ويتناقشون ؛ لكنه أحس يف حلظة أن املناقشة بدأت تدخل نفقا مظملا ،فغري املوضوع .حظيت بفرصة
تقدمي هذا الفيمل ؛ وعندما سألت املخرج ملاذا أعطانا انطباعا مفاده أن املاليل اكنوا عىل حق ،أجاب أنه
رأى بوضوح أن هناك حدودًا للنقاش إذا مت جتاوزها فقد تكون النتيجة القطيعة أو حىت املواجهة .وأضاف
أنه يفضل تغيري املوضوع ألن املواضيع كثرية وال تقترص عىل موضوع واحد فقط .أما بالنسبة للتصنيف
«رجال ونساء» الذي وصف بالطبييع واملوضويع ،فأنا يف شك منه مريب .هل تتذكرون ما حدث ألولميب
دو غوج عندما كتبت إعالن حقوق املرأة ؟ هل تعرف ما حدث هلا مع الثوريني الفرنسيني الذين اكنوا
يتحدثون عن احلقوق الكونية للجميع إال النساء ؟ لطاملا وضعنا مقابلة ال تقبل االخزتال بني الرجل واملرأة
والكبري والصغري واألجيال فميا بيهنا « :ال ميكنك فهمي ،أنت كبري وأنا شاب ،أو العكس» .علينا أن نبذل
جهدا كبريا يوميا يف سبيل التغلب عىل هذه التصنيفات والفائت الكثرية اليت أصبحت متأل حياتنا .وإذا
أردنا حتديد مشلكة املقابلة بني الرجال والنساء بدقة أكرب فعلينا القول  :إهنا الرؤية االستبدادية للرجال.
إذا أعاد الرجال النظر يف همينهتم ،وقبلوا معاملة املرأة عىل قدم املساواة يف لك يشء ،مبا يف ذلك
املشاركة احلقيقة يف احلياة الالهوتية وتفسري النصوص واحلياة السياسة ...أعتقد أنه ميكن لملرء الوصول
إىل أبعد احلدود بني «الاكئنات البرشية»  :أنا أفضل هذه العبارة ألن عبارات أخرى أبرزها عبارة «الرجل»
اليت نوظفها يف عبارات مثل «الرجل األورويب» لداللة عىل لك األوروبيني ،وعبارة اإلعالن العاملي حلقوق
اإلنسان سامهت يف استعباد النساء لقرون.
خالد الزكري
هلذا تعترب أفاكر فرانسوا جوليان يف هذا الباب مهمة للغاية ؛ فهي ،يف نفس الوقت ،تفتح عيوننا عىل
واملوحد والكونية .يضع
تصنيفات يكون صعب االنتباه إلهيا ،وتعترب عن موقف واحض من مفاهمي املشرتك
َ
واملوحد ،رمغ أن احلدود ليست واحضة للكثريين  :هناك انسياب من طرف
جوليان فصال تاما بني الكونية
َ
إىل آخر ،وهذا يصعب التقاط الفرق القامئ.
إدريس جعيدان
يقول جيل دولوز حول املقابلة «ذكور-إناث» « :الفرق احلقييق هو الفرق بني الرجل واملرأة» .وهو ليس
ً
خمطئ ؛ يف نفس الوقت ،لكمة «الفرق» ليست لكمة كبرية وقوية ؛ ألن مفكر مثل دريدا يرى يف غياب
االختالف إلغاء للنص والكتابة .وبالتايل ،هناك أشياء جيب القيام هبا مرة أخرى يف إطار مساءلة وإعادة
تشكيل الكونية .هناك كتب مراسالت قمية حول املرأة ميكننا إعادة صياغهتا واالستفادة مهنا يف هذا الباب
ككتب غيثة اخلياط واخلطييب .أحد هذه الكتب سيصدر قريبا ؛ إنه كتاب مشرتك بني صديقني ؛ وأنا أرى
أن من اجليد حقا أن يكتب الرجال عن النساء املختلفون أي نوع من االختالف اإلجيايب الذي قد تتصورنه،
ألن هذا االختالف ال يقودنا يف جمال الكتابة إىل املشرتك.
خالد الزكري
شكرا لمك مجيعا ولنواصل املغامرة !
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املرشق واملغرب الكبري  :بني األنا واآلخر
رئيسة اجللسة  :ثريا ماجدولني
حبيب الساملي ،هدى براكت ،دمحم األشعري
املشاركون :
سميون لييف
		
فضاء :
يوم امجلعة  19أكتوبر 2018
التارخي :
12 : 45 - 11 : 15
		
الساعة :

موجز مداخالت املائدة املستديرة
افتتحت الشاعرة والاكتبة واألستاذة اجلامعية املغربية ثريا ماجدولني هذه املائدة املستديرة
بالتأكيد عىل قدم إشاكلية العالقة بني املرشق واملغرب ،مبينة أن طبيعهتا هشدت بعض
التغيريات يف ظل حالة من االنفتاح املتبادل وتشلك عدد من قنوات التبادل والتواصل.
ويف نفس السياق ،أكدت أن التحدي احلقييق حارضا ومستقبال هو معرفة ما إذا اكن
التصور القدمي الذي جعل املغرب الكبري خاضعا وتابعا ثقافيا لملرشق مازال قامئا ،خاصة
أن انهبار املغرب باملرشق مازال مسمترا حىت اآلن .ولقد حاولت ثلة من الكتاب احملدثني
جتاوز واقع اجلغرافيا الثقافية العربية ومن بني هؤالء كتاب أصوهلم عربية يعيشون يف
الغرب ،اكلتونيس احلبيب الساملي الذي يكتب باللغة العربية .مكا أكد أن الكتاب املغاربيني
حارضون يف املرشق ،ويواجهون صعوبات يف النرش حتد من انتشار كتاباهتم .أكرث من
ذلك ،قال إن من غري املفيد معرفة ما إذا اكن املرشق يؤثر يف املغرب أم العكس.
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بينت هدى براكت ،الروائية اللبنانية املقمية بباريس واحلاصلة عىل جوائز عدة ،كيف أن
اختيارها الكتابة باللغة العربية مينعها رمغ لك يشء من توسيع قاعدهتا امجلاهريية ،عملا
أن صناعة الطباعة والنرش واإلعالم يف فرنسا يولياهنا اهمتاما معتربا ،حسب قوهلا.
ويه ترى أن حلظتنا التارخيية تتسم باالنفتاح عىل كتاب العامل العريب كلك واملغرب
الكبري واملرشق الذين نشؤوا خارج بلداهنم األصلية مكا أهنم يكتبون بلغات خمتلفة ،مبا
فهيا لغات بلدان االستقبال .ومن ناحية أخرى ،اعتربت األستاذة أن بلدان اخلليج ال تروج
للغة العربية بالقدر الاكيف .وهذا يعين أن السبيل الوحيد أمام الكتاب الناطقني بالعربية
حنو االنتشار هو الرتمجة ؛ وهذا السبيل بدوره ال ميكن النجاح فيه إال بإرادة قوية ودمع
من دور الطباعة والنرش .واعتربت براكت أن ال أحد يدافع جبدية عىل اللغة العربية مما
يرتك جماال فسيحا لإلسالميني فقط للقيام هبذه املهمة ،معتربة األمر حمبطا ومؤسفا.
ومن جانهبا ،أكدت املسرية أن حتديات الثقافة العربية أصبحت تتخذ أشاكال ومتظهرات
خمتلفة مسهتا األساسية يه التنوع الثقايف ؛ وهذا حيدث يف املرشق مكا يف املغرب.

أما دمحم األشعري ،وزير الثقافة السابق والاكتب والشاعر والروايئ املغريب والذي
يكتب أيضا باللغة العربية ،فريى أن العامل اليوم يفرض جغرافيات جديدة ،وإنه من
الرضوري دراسة ثنائية املرشق-املغرب وفق مقاربة جديدة وخمتلفة معا سبق جتريبه.
وبالنسبة إليه ،تطلعنا مجيعا إىل نفس األفق مرشوط بلغة عربية حديثة يه اآلن لغة
موحدة ،رمغ حالة الفشل العامة اليت يتصدرها الفشل السيايس ،تكون نقطة البداية يف
مسار بناء عامل ثقايف عريب .وباليت ميكن جتاوز حالة امجلود السائدة ،أوال بتحررنا
من عقدة طلب االعرتاف من الغرب وبتحمل كتابنا مسؤولية الكتابة باللغة العربية ،اليت
يعربون من خالهلا عن أصالهتم واليت تضيف عىل كتاباهتم رونقا وهباء ال نظري له.
وبدورها ،أكدت الاكتبة العراقية هيفاء زنكنة عىل إشاكلية النرش اليت تشلك عائقا أمام
تطور كتاب اللغة العربية ،وذكرت بأن من بدهييات ممارسة اللغة التحدث هبا لكام سنحت
الفرصة ،مكا هو احلال هبذا املعرض مثال.
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مداخالت املائدة املستديرة
ثريا ماجدولني
سعيدة بوجودي معمك يف هذه املدينة الصامدة ويرشفين إدارة هذه الندوة العملية القمية اليت مجتع
كتابا وأساتذة نعزت حبضورمه يف الساحة العربية والدولية .دعوين أرحب بداية بالسيدة هدى براكت من
لبنان والسادة حبيب الساملي من تونس ودمحم األشعري من املغرب ونتأسف لعدم متكن الاكتب والروايئ
السوري ممدوح عزام من احلضور بيننا .هذه الندوة تدور حول إشاكلية العالقة امللتبسة بني املرشق
واملغرب .وسؤال العالقة بني املرشق واملغرب ،ليس جديدا مكا تعرفون ومل يعد يطرح باحلدة نفهسا اليت
اكنت يف السابق ،ألن احلوار والتواصل الثقافيني بني املثقفني والكتاب يف املغرب واملرشق ظال قامئني
ومفتوحني ،بل ونالحظ يف السنوات األخرية أهنام تطورا كثريا بفضل وسائل االتصال العابرة للجغرافيات.
وبفضل انفتاح املرشق واملغرب معا عىل بعضهام البعض يف املهرجانات واملعارض واللقاءات الثقافية اليت
تعترب ،مكا نعرف ،من أمه قنوات التواصل والتعارف واحلوار وهذا من شأنه ،طبعا ،ردم اهلوة بني املرشق
واملغرب انطالقا من كون العالقة بيهنام حمكومة حبمتية االتصال وحبمتية التواصل وبناء عالقات متنوعة
ومسمترة .حنن معا ،مشارقة ومغاربة ،حباجة إىل تغليب األهداف والغايات الثقافية اليت ختدم الثقافة
العربية كلك .طرح هذا املوضوع اآلن ،هو من باب جتديد الرؤية إىل هذه العالقة اجلدلية ،والتوقف عند
حصيلة هذا االنفتاح اجلديد ،ومعرفة ما إذا اكنت النظرة القدمية اليت أعطت لملرشق دور املركز الثقايف،
وجعلت املغرب الكبري يف اهلامش .هل ما زالت تلك النظرة مسيطرة عىل املنظومة الثقافية العربية اآلن،
واليت اكنت قد أثارت لدى البعض التباسا وسوء فهم أحيانا ؟
لكنا نتذكر ذلك احلوار املثري بني املفكر املغريب دمحم عابد اجلابري واملفكر املرصي حسن حنيف يف
موضوع حوار املرشق واملغرب ،نفس اجلدال دفع أحد الرواد املغاربة آنذاك ،وهو الاكتب عبد اللـه كنون
إىل كتابة مؤلفه الهشري« ،النبوغ املغريب يف األدب العريب» .املرشق اكن حارضا باسمترار يف الذاكرة
الثقافية املغاربية ،ورافدا أساسيا هلا ،وأحد املثريات األساسية لملتخيل امجلايع املغاريب ،حبيث شلك
مرجعا للوصف والتخيل ،وحدا مبجموعة من الروائيني املغاربة إىل ابتداع حاكيات حاولت استمثار الفتنة
املرشقية ،مكا سامه يف ذلك اقرتان املرشق يف ذهن املغاربة بالقضايا الكربى وعىل رأهسا القضية
الفلسطينية.
اكن املرشق مهمينا برموزه الثقافية أيضا ،حىت أن األطروحات اجلامعية املغربية ظلت ،إىل وقت قريب،
تنكب عن األدب املرشيق وتنظر إىل األدب املغاريب كأدب من الدرجة الثانية ،قبل أن يستدرك الباحثون
هذا األمر يف السنوات األخرية ،ليجدوا أن املرشق ال ياكد يعرف عن دول املغرب الكبري ثقافيا إال النذر
القليل .ومعلوم أن العالقة بني األنا واآلخر يه اخليط الناجس للنص اإلبدايع واملنجز يف صيغة مجالية
معينة ،قد تكون رواية أو رحلة أو شعرا أو سيمنا ،وتسامه يف نقل صورة اآلخر والتعريف به ،بل إن األدب
من أمه املصادر الناقلة لصورة الشعوب واملجمتعات ،جند مثال أن العديد من احلاكيات الرسدية املغاربية،
جسدت هذا االجنداب إىل املرشق ،أذكر هنا رواية «القاهرة تبوح بأرسارها» لعبد الكرمي غالب و«رفقة
السالح والقمر» ملبارك ربيع و«النار واالختيار» خلناتة بنونة ورواية «املرصي» حملمد أنقار« ،مثل صيف
لن يتكرر» حملمد برادة ،وغريها كثري ،فكيف حيرض املغرب يف حاكيات املشارقة وكيف حترض تونس
واجلزائر وليبيا وموريتانيا من املغرب العريب يف األدب املرشيق ؟
أسئلة وطيدة الصلة مبفهوم الغريية ،جنمتع حوهلا يف هذه الندوة ونتطلع عربها عن حاالت االنطباق
والتنافر بني اآلخر والصورة املقرتحة له وضبط وضعيات اآلخر يف اخلطاب الثنايئ املبين عىل األنا
واآلخر الغري.
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أهيا احلضور الكرمي ،فنانون وعملاء وشعراء وروائيون أنتجوا أمعاال يه جزء من هذه التقاطعات النامجة
عن ثنائية مرشق-مغرب ،جتاوزت اجلغرافيا ،لتقمي يف الثقافة ويف الوجدان اإلنساين .هذا ما سوف
نتوقف عنده اليوم مع ضيوف هذه الندوة .بداية أتوجه إىل األستاذ حبيب الساملي من تونس ،وهو اكتب
وروايئ تونيس مقمي يف باريس منذ سنة  .1985يعيش الساملي أيضا تقاطعا من نوع آخر ،بني ثقافتني،
الرشقية والغرببة ( )l’orient et l’occidentبني تونس وباريس ،املاكن الذي اختاره للعيش دون أن يتخىل
عن احليك عن واقع تونس وعن الكتابة باللغة العربية ،فهو يكتب يف باريس وينرش يف املرشق العريب
ويف كربيات دور النرش الغربية ،ترتمج رواياته إىل عدة لغات أجنبية .لديه أمعال روائية كثرية أذكر مهنا :
«رواحئ ماري لكري» الصادرة سنة  2oo8ويه رواية تشلك فعال منوذجا هلذا التقاطع بني ثقافيت الرشق
والغرب ،أذكر أيضا رواية «النساء البساتني» سنة  2010ورواية «الباكرة» .األستاذ حبيب الساملي ،الثقافة
املغاربية منفتحة أكرث عىل الثقافة املرشقية ومستعدة الستقباهلا مفا الذي مينع إذا دول املغرب الكبري من
التأثري القوي عىل املرشق ليكون التبادل والتأثري متوازنا ؟ لمك اللكمة.

حبيب الساملي
ال أدري ملاذا حناول أن يكون لألدب املغاريب تأثري عىل املرشق أو العكس ،لألدب املرشيق تأثري عىل
املغرب .خشصيا ،أنا ال أطرح املسألة من اخلارج هكذا .هناك بلدان عربية تتلكم لغة واحدة ،وهذا من
حظنا ،أحتدث طبعا عن اللغة العربية الفصىح ،وعالقة الرشق بالغرب مكا ذكرت منذ حني هو موضوع
قدمي ،قدمي-جديد ،ولكن أعتقد ...لنرتك املايض فلنتحدث عن ...منذ  20سنة ،نعتقد أن املسافات قد
تقلصت بني املرشق واملغرب ،عىل مستوى األدب طبعا ،هناك كتاب مغاربيون أصبح هلم حضور منذ
سنوات ،دون البحث عن التأثري أو الالتأثري ،صار هلم حضور حقييق يف بلدان املرشق العريب ،لكن كيف ؟
لنكن رصحاء ،تتعلق املسألة أيضا بالنرش.
يف السبعينات ،بدأ الكتاب املغاربيون ينتهبون لألمر ،اكنوا يف البداية رمبا حمليني إىل حد ما ،ال أحتدث
هنا عن النصوص ،أحتدث عن العالقة باملرشق ،اكنوا ينرشون يف بلداهنم ،لكن منذ السبعينات بدأنا هنمت،
حنن املغاربيون ،بنرش أمعالنا يف املرشق العريب ،ألن دور النرش الكربى موجودة يف املرشق العريب
وحتديدا يف لبنان ،أحببنا أم كرهنا ،ويعود ذلك ألسباب تارخيية معروفة ،حيث بدأت الطباعة العربية ،أيضا
ألسباب تارخيية-دينية ،لرتمجة اإلجنيل ،أي أن املوضوع طويل-عريض وأغلبنا يعرفه .اكنت هناك حماوالت
جادة نذكر مهنا ،مبا أننا يف املغرب مثال دمحم زفزاف الذي انتبه إىل هذه النقطة وطبعا دمحم زفزاف،
ال أحد ينكر قميته ،مكا أحبه كثريا وأحب أمعاله وقرأت له ،حىت اكنت يل صداقة معه.
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كنت أدير جملة يف باريس امسها املقدمة ،وقد أرسل يل رسائله مع يوسف اخلال ،وهو الذي نرش له إحدى
رواياته األوىل «املرأة والوردة» إذا مل ختين الذاكرة ،لدي رسائل حلد اآلن خبط دمحم زفزاف ،ألنه كنا
قد نرشنا يف هذه املجلة ،هذا احلوار امجليل بينه وبني يوسف اخلال ،مث نرشت الرواية .نبىق يف املغرب
دامئا وأذكر مثاال آخر  -إذ توجد اختالفات داخل املغرب العريب يف رأيي أن املغرب األقىص اكن أكرث
انتباها من تونس هلذا املوضوع اهلام  -وهو الصديق دمحم برادة الذي نرش مجموعته القصصية األوىل
«سلخ اجللد» يف بريوت ،يف إحدى كربيات دور النرش آنذاك ،من الناذر أن ينرش اإلنسان يف دار اآلداب،
هذا اللقاء امجليل تواصل وأعتقد أنه يف جييل أنا ،بلغ مرحلة متقدمة جدا ،جند اآلن مثال ،سواء يف
املغرب أو يف اجلزائر أو يف تونس ،عددا من الكتاب الذين نرشت هلم أمعال كثرية يف دور عربية كربى
يف بريوت أو يف القاهرة وخاصة بريوت وأضع حتهتا خطني ،ألن املسألة هتم التوزيع أيضا ،طبعا أصبح
هلؤالء الكتاب قراء واكتسبوا هشرة ،سواء أجعبنا هبم أم ال ،وذلك موضوع آخر ،أعتقد أنين أنظر إىل
اجلانب اإلجيايب أكرث ،ولكن من ناحية أخرى يوجد سوء تفامه ،بل واختالفات أحيانا داخل البلد نفسه،
مثال بني جنوب تونس ومشاهلا .مفن الطبييع جدا وجود اختالفات ،العامل العريب عبارة عن قارة ويطلق
هيلع الفرنسيون العامل العريب ( )le monde arabeحيث تتعايش فيه عدة لغات وعدة إثنيات وعدة ثقافات
مما يفتح املجال لسوء التفامه .وبالنسبة يل ،جيب أن نوظف وأن نشتغل عىل هذا األخري مكبدعني ليك
خنلق منه شيائ ما .هذه أرضية إجابة ورمبا هناك أسئلة أخرى من القاعة.

ثريا ماجدولني
شكرا جزيال األستاذ حبيب الساملي ،أنتقل مبارشة إىل السيدة هدى براكت ،روائية لبنانية مقمية يف
باريس أيضا منذ  ،1989نالت جوائز عديدة عن أمعاهلا الروائية ،مهنا جائزة جنيب حمفوظ عن روايهتا
«حارث املياه» كتبهتا سنة  ،1998وجائزة الناقد عن روايهتا «جحر الضحك» وكتبهتا سنة  .1990ويف
سنة  2008منحهتا احلكومة الفرنسية وسام االستحقاق من درجة فارس .مكا فازت مؤخرا جبائزة
«العويس» يف دورهتا اخلامسة عرش سنة  2017عن مجموع أمعاهلا .هدى براكت ،معلت أيضا لسنوات
عدة ،مكديرة لراديو الرشق يف باريس .كتبت باللغة العربية ،وترمجت أمعاهلا الروائية إىل لغات عدة،
إضافة إىل «جحر الضحك» و«حارث املياه» أذكر أيضا من أمعاهلا «أهل اهلوى»« ،سيدي وحبيب»،
«ملكوت هذه األرض»« ،رسائل الغريبة ،و«بريد الليل» الذي صدر سنة  2017عن دار اآلداب.
السيدة هدى براكت ،هل ميكن اعتبار الكتابة ،اكئنا ذا أجنحة ،جيوب العامل دون حدود ،ودون اعرتاف
باجلغرافيات واهلويات واللغات ؟ لك اللكمة مشكورة.
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هدى براكت
شكرا ثريا ،شكرا للذين دعوين إىل وجدة ،ألنه منذ سنوات قليلة كنت قد اختذت قرارا بعدم حضور أي
مؤمتر يف بالد عربية ألسباب ميكن ختيلها بهسولة .وما هيم اآلن هو تلبييت لدعوات احلضور إىل دول
عربية ألنين أحاول التعرف من جديد إىل من توقفت عن الرغبة يف التعرف إلهيم .فشكرا لرثيا ماجدلوين
ألن األسئلة اليت تطرحها ،أسئلة غاية يف األمهية ،فعال .وكرد شبه مبارش عىل سؤالك ،أعتقد أن هناك
حدود طبعا وعقبات أيضا بني املشارقة واملغاربة فاحلاكية معقدة وال تستطيع أن تستقل بأجنحهتا لتعرب
المساء العربية ألنه ال توجد مساء عربية  :سواء من حيث توزيع الكتاب وال من حيث أمهيته .بالنسبة
لملشارقة واملغاربة ،فإن املوضوع معقد وطويل ،مكا أمتىن أن أجيب باقتضاب من وجهة نظر خمترصة
جدا ،املسألة بني املشارقة واملغاربة ،مكا عايشهتا ،يه مسألة لغة .هل تكتب باللغة العربية ،إن كنت مرشقيا
أم مغربيا ؟ أم هل تكتب باللغة الفرنسية ؟ أي هل أنت فرانكفوين ؟
اكن يف بدايات العالقة مع الغرب اضطرار العبور لفرنسا ،يعين مثال ،يمت سؤايل باسمترار مبجرد أن
يصدر يل كتاب مرتمج إىل الفرنسية  :هل جتيدين اللغتني ؟ هل تكتبني بالفرنسية ؟ إذ أنك ستقضني حياتك
يف اهلامش ،وأنا أعمل ملاذا سأبىق يف اهلامش ،وذلك اختياري .ألنين كتبت بالفرنسية حني طلب مين ذلك
أي كتابة حتت الطلب ومدفوعة األجر ،تعد تلك حاكية طويلة ومعقدة .بدأت أتعامل مع الكتاب ذوي التعبري
باللغة الفرنسية ،واكن أغلهبم مغاربة.
يف حني  -حنن املشارقة  -مهام عال شأننا ال ندخل السوق الفرنسية ،إذ توجد سيطرة فكرة فرانكفونية
مفادها أن أي يشء مهم ،متحرر ،جديد ويستحق الرتمجة أو ولوج السوق الغربية جيب أن يكتب بالفرنسية.
روج الفرانكفونيون هلذه الفكرة ،وما زالوا يدعون حىت اآلن بأن اللغة العربية لغة ميتة حيمكها املقدس،
فبالتايل ال تستطيع أن تكون لغة حديثة أو جريئة ،فقد عايشنا هذه الفكرة قبل أن نكتب وقبل أن ننرش،
يعين السؤال املسمتر لبعض من يكتب حاليا من الكتاب والاكتبات عىل األخص املغاربة بالفرنسية ،هلا
سوق ،ويل سوق خمتلفة متاما ،متلك إماكنيات يف التوزيع والنرش والتغطية الصحفية والنقدية واالبهتال
بمكية مواهب قد ال أصل إىل  %10مما قد يكون هلا .فاملشلكة إذا إن كنت مرشقيا أو مغربيا ،إن كنت
ليىل سلمياين أو أمني معلوف ،فالطريق مفتوح أما بالنسبة يل أو حبيب الساملي فالطريق ليست كذلك
كيف ما اكنت كتاباتنا.
هل يتعلق هذا ،عطفا عىل الندوة السابقة ،بقصة همينة الرشق أو الغرب .؟ سوف يعيدنا ذلك إىل الكالم
مرة أخرى عن مسؤولياتنا كعرب ،من يعمل عىل تقدمي اللغة العربية بشلك حمرتم ؟ ال أحد.
أوال ليس هناك دول ذات مؤسسات تدافع عن اللغة العربية ،وال بأي شلك من األشاكل ويه سعيدة بتصدير
منتجاهتا ،بلغات أخرى ،وخفورة بذلك ،اآلن هناك أجيال من املغاربة واملشارقة من الذين تركوا بلداهنم ومه
صغار السن ،يكتبون مبارشة باالجنلزيية ،بالرتكية ،...ويلجون أسواق العامل دون التدقيق يف ما إذا اكنوا
مرشقيني أو مغربيني أو غري ذلك ،بيمنا املؤسسات اليت متتلك األموال ،مثل دول اخلليج ،ال توظف يف اللغة
العربية  ،بل وأكرث من ذلك ال توظف عربا ،حىت لو كنت اكتبا أو موظفا أو مثقفا مؤهال ،فميكن أن تكون
خبريا يف أكرب مؤسسات العامل ،لكن اخلليج ال يوظفك ،ألنه خياف منك.
حسنا ،إذا اكنت األموال هناك ،والسيطرة عىل األسواق يف ماكن آخر ،فلن يعود هناك فارق فعال بني
املرشق واملغرب إال من حيث لغة الكتابة .يعين ،لو حبيب الساملي كتب باللغة الفرنسية ،اكن سيلىق معاملة
أخرى ،أنا كذلك ،ولو أعترب نفيس حمظوظة فمكا ذكرت ثريا ،فقد حصلت عىل جوائز من فرنسا مرتني ،وال
زلت أجهل ملاذا ،حىت إنين ظننهتا مزحة يف بداية األمر من إحدى صديقايت ،مكا أن الصحافة الفرنسية
تغطيين بشلك ممتاز ،وخيصص يل عامل الكتاب صفحة اكملة ،ويه الصفحة األوىل وكتيب تزنل يف
املومس ...إخل ،لكنين أعرف ماكمن اخللل ،وملاذا هناك عطب ،إذ حاليا ودون اخلوض يف املايض مسألة
تسويق.
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جيري منذ أيام مؤمتر للدول الفرانكفونية ،ال أدري إن كنمت عىل اطالع هبذه املسألة ،وإىل أي حد تعد
سوقا للبلدان الناشئة ،أو امتدادا السلطة السياسية الفرنسية اليت تسىع إىل إجياد أسواق .مل تعد
الفرانكفونية تعىن باألمكنة اليت ال توجد فهيا أسواق حقيقية ،مثال هناك معرض للكتاب الفرانكفوين يف
بريوت هذه السنة ،بالتوازي مع مؤمتر الفرانكفونية ،مل هتمت فرنسا بدعوة الكتاب املرتمجني إىل الفرنسية،
وال الذين يكتبون باللغة الفرنسية ،يعين ختلت عن لبنان ،ملاذا ،عملا بأن «لبنان الكبري» أسسته فرنسا،
وهناك دمع ...إخل ،حقيقة هذه املسألة ،صارت فضيحة ،مبعىن أن الفرانكفونية أو الكتاب الفرانكفونيني،
أنا ال أعرتض عىل أي أحد يكتب باللغة اليت يريد ،أنا أتلكم عن التسويق ،وعن أي سوق يدخله أي اكتب،
إن اكن مرشقيا أم مغربيا .املغاربة ،من حيث أهنم اكنوا فرانكفونيني ،دخلوا األسواق العاملية ألهنم اكنوا
يكتبون مبارشة باللغة الفرنسية ،ألنه ،عدا ما تلكم عنه حبيب الساملي ،وأنا أوافقه الرأي  ،%100هناك
استحالة هذه «الفرقة» بني املغاربة وبني املشارقة ،إىل التسويق اخلاريج ،حنن ال نبيع كثريا يف األسواق
العربية ،ونضع آمالنا لكها يف الرتمجة كأجيال .قد تصادف عقود ترمجة خمزية مع بعض الشبان سواء
اكنوا مغاربة أم مشارقة .فإىل أي مستوى قد يزنلون فقط من أجل أن يرتمجوا ،أو من أجل أن تمت دعوهتم
إىل اخلارج ،هذه ليست سلطة الرأمسالية ،بالنسبة لقول األخ بامس ،وال األمريكية وال الفرنسية ،بل إهنا
سلطة التسويق ،فاللغة العربية ،لغة يتمية بالاكمل ،ومن يكتب هبا ،يرى نفسه يف خضم معركة ال يعرف
أبدا إىل أين يتجه هبا ،ومع من يتحارب ،لنأخذ مثال محمود درويش حني اكن يقمي أمسية بباريس ،اكن
احلضور بالنظر لقميته وبالنظر للقضية الفلسطينية اليت اكن هلا وجه ممتزي يف فرنسا .إن حبثنا اليوم
عن توزيع وبيع كتب درويش يف فرنسا ويف العامل ،سوف جند أهنا ال يشء ،وأن هذا الرجل غري موجود،
ومن مثله غري موجودين ،هذا الرجل الذي شغل العامل ،أين هو اآلن ؟ حىت ما إذا ترمجه أحد ،فستجده
يف هامش اهلامش ،رمبا بإيطاليا مثال ،ال أعرف بأي قرية ،قد جتد له كتابا أو كتابني ،إذا اكن لصاحب
املكتبة املعنية مزاج لذلك.
باختصار ،فإن املسألة خطرية جدا ،إذ تسقط اللغة العربية أمام أعيننا ،وحنن ال نستطيع ،وال منلك كيفية
الدفاع عهنا ،أو معن يكتب هبذه اللغة ،أو من يسوق هبذه اللغة ،ولك من يستطيع إنقاذ هذه اللغة وميلك
اإلماكنيات لذلك ،فإنه ال يتعامل معنا ،بل يتعامل مع األجانب ممن يشتغلون باخلليج ،ولدهيم أجور ال
يتخيلها عقل ملجرد كوهنم أجانب ،بيمنا الشباب العريب املثقف والوايع ،مرتوك بال معل ،مشتت يف بلدان
العامل يبحث معن يشغله ،لدرجة أن من يتلكم العربية ويعمتدها اليوم مه املتشددون اإلسالميون ،فتصوروا،
يف لك مرة هيجم فهيا أحدمه قائال عبارة «اللـه أكرب» وناطقا باللغة العربية ،أمتىن املوت إذ أشعر أهنم
أخذوا مين ما أصبح هوييت األخرية ،أنا ال أنيمت إىل أي بلد عريب ،وال إىل العروبة ،وال إىل أي أصداء
إيديولوجية هلا عالقة هبذا العامل ،ألنه ال يعجبين ،ولكن أن أستلب من هذه اللغة العربية ويصبح اإلساليم
الوحيد الذي يدافع عهنا وحياول التلكم هبا ،بشلك حصيح ،واألجنيب الذي يذهب للقتال يف العراق أو
سوريا حياول تعمل اللغة العربية حىت ميكنه قراءة القرآن ،حينئذ تصبح املسألة خطرية جدا ،ال أعرف ما
رأيمك ،لكن بالنسبة يل أعيهشا بشلك مأساوي.
ثريا ماجدولني
شكرا السيدة هدى .اختارت هدى طبعا وجهة نظر خمتلفة لتناول املوضوع ،فتحت املجال ملجموعة من
التساؤالت لديمك .ننتقل إىل األستاذ دمحم األشعري ،اكتب وشاعر وروايئ مغريب ،وزير الثقافة واإلعالم
يف املغرب سابقا ،من دواوينه الشعرية «صهيل اخليل اجلرحية «سرية املطر» «كتاب الشظايا»« ،أجنحة
بيضاء يف قدمهيا» «مجرة قرب عش اللكامت» الذي صدر سنة  2017ومن أمعاله الروائية «جنوب
الروح» «القوس والفراشة»« ،علبة األمساء» ،رواية «ثالثة ليال» الصادرة سنة  .2017فازت روايته «القوس
والفراشة» جبائزة البوكر العربية سنة  ،2011مكا أنتج مجموعة قصصية بعنوان «يوم صعب».
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األستاذ األشعري ،الشك أننا نعيش راهنا ثقافيا عربيا خمتلفا عن سابقه ،يعكس مستوى التحول الذي
طال العقليات وأصبحنا نهشد اآلن ،نوعا من الندية الثقافية بني الغرب واملرشق وخباصة لدى األجيال
اجلديدة والشابة من املثقفني.
وأنا أقرأ روايتمك «علبة األمساء» أثارين تعدد الثقافات الذي تزخر به الرواية ،هل ميكن أن نقول إنه ال
يوجد آخر واحد فقط ،بل هناك آخرون متعددون ومتنوعون ورمبا أيضا خمتلفون يف رصاع متواصل
إلثبات الذات ،وأن املرشق مشارق ،القاهرة يف املتخيل خمتلفة عن بريوت وعن بغداد وعن دمشق ونقول
أيضا أن املغرب مغارب ،فتونس ليست يه ليبيا ،وال الرباط يه نواكشوط .وبالتايل أال جيدر بنا ،إعادة
تمسية هذه العالقة وتغيري زاوية النظر إلهيا ؟ لمك اللكمة.

دمحم األشعري
بالطبع هناك آخرون متعددون وأنواة متعددة ،ولألسف فإننا حبييس صيغة قدمية لفهم األنا واآلخر ،حىت
أن السؤال الذي يعنون هذه الندوة ،يبدو سؤاال خارج عرصه ،فنحن اليوم وعىل مستوى لك بلد عىل حدة
فقدنا مشارقنا ومغاربنا عىل مستوى الدولة الواحدة ومن الصعب أن نبىق يف ظل هذه الثنائية التقليدية،
بيمنا يفرض علينا العامل اليوم جغرافيات جديدة ،وحدود خمتلفة متاما عن احلدود التقليدية ،أستغرب
السمترار هذا السؤال هبذا الشلك ،بيمنا يف الواقع ،ومكا أشار إىل ذلك بعض الزمالء ،هناك اآلن تقدم
مؤكد ،بفضل التبادل الثقايف ،عىل حمدوديته ،وبفضل وسائل االتصال اجلديدة كذلك ،وبفضل النضج
الذي حققه أيضا اإلنتاج األديب يف الوطن العريب ،بفضل لك ذلك ،هناك تقدم يف معرفتنا ببعضنا،
ويف اسهتالكنا ملنتوجات بعضنا ،وأستطيع القول بأننا اليوم نعرف الكثري من األشياء ونستوعهبا ،بل
ونستعملها يف شعورنا هبويتنا ،انطالقا مما نقرأه ونتصل به باسمترار بني حدودنا اليت انفجرت اآلن
ومل تعد احلدود اليت ورثناها عن مرحلة ما بعد النضاالت الوطنية ،اليت أتت باستقالل بلداننا .يف نظري،
إذا اكنت هذه الثنائية ،أي املرشق واملغرب ،مسمترة حلد اآلن يف تساؤالتنا ،فألن هناك فشل يف ماكن
آخر ،ليس بالرضورة يف املجال الثقايف ،هناك فشل تارخيي يف املعركة من أجل الدميقراطية واحلريات،
واحلريات الفردية خصوصا ،ومن أجل املساواة بني الرجال والنساء ،وفصل الدين عن السلطة ،إىل غري
ذلك من األشياء الكونية اليت اعتربنا أهنا تنيمت للعامل األخر ،ولن تكون أبدا أنا.
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يف نظري ،فإن الويع بأن األنا اليوم ،ويف هذا العرص ،يه أنا ثقافية وكونية يف آن واحد ،وفصل هذا
البعد الكوين عن البعد الوطين أو البعد القويم ،هو نوع من العدمية اليت لن جتعل من هذه العالقات بني
املرشق املغرب عالقة موضوعية ومبنية عىل آفاق مشرتكة ،بل عالقة يوتوبيا ومثالية ،نوعا ما ،تستند إىل
يشء من املايض ،وليس إىل يشء من املستقبل .هذه نقطة أساسية أردت أن أركز علهيا .وأريد أن أشري
هنا إىل نقطة ثانية ،تتصادف مع ما قالته األستاذة هدى براكت ،وتتعلق باللغة ،يبدو أننا نسينا ،يف مغرة
اهمتاماتنا املتشعبة ،بأن العامل العريب ،ومنذ عدة عقود ،أنتج جغرافية جديدة هلا عالقة باللغة العربية.
يصف الكثري من الناس اللغة اليت نكتب هبا ،بأهنا لغة فصىح كالسيكية أو تقليدية ،يف حني أهنا ليست
كذلك .إذ اكن هناك إجناز كبري حققه العرب يف العقود العرشة األخرية ،فهو ذلك املتعلق باللغة .هذه
اللغة اليت نكتب هبا أدبنا احلديث ،اللغة يف مكوناهتا اخليالية ويف مكوناهتا اللسانية كذلك ،وكوننا اليوم
نستطيع أن نقرأ رواية لبنانية ،ورواية مرصية ،ويقرأ اآلخرون رواية مغربية ،دون أن جيدوا أهنا تنيمت إىل
عامل آخر ،بل أهنا تنيمت إىل مهوم مشرتكة ،وإىل صياغة مشرتكة ،فهذا تقدم عظمي .وجيب أن ندرك اليوم،
أن ما يشلك وحدة أساسية بالوطن العريب ،هو هذه اللغة ،اللغة احلديثة اليت أنتجهتا الصحافة وأنتجها
األدب ،والنص األديب خصوصا الذي نكتبه اليوم واللغة اليت نكتب هبا ال عالقة هلا إطالقا باللغة العربية
الكالسيكية ،وال باللغة العربية التقليدية ،أو مبا يمسيه البعض بلغة املقدس أو اللغة األصولية .يف مجيع
لغات العامل ،هناك اللغات احلديثة ،ولكن ال أحد سمينع أي اجتاه من استعامل اللغة نفهسا.
النازيون استعملوا اللغة األملانية ويستعملها اليوم نازيون جدد يف فرنسا ويف هولندا ،ويف ايطاليا ،لكن
هذا ال ينيف البعد احلدايث ،والبعد اإلنساين للغات املوجودة يف هذه البلدان ،ولذلك أظن أنه بالفعل هناك
أزمة سياسية اجتاه اللغة العربية ،هناك اضطهاد هلا يف بلداهنا ،هناك محالت ضدها أيضا .ظهرت يف
بلدنا منذ فرتة دعوة إىل االستغناء عن اللغة العربية واستعامل اللغة العامية بدال عهنا يف التعلمي يف
املدارس العمومية ،وأعتقد أن أحصاب هذه الدعوة ليسوا سذجا ،فهم يعرفون حمدودية العامية ،وأهنا
ال ميكن أن تكون لغة التعلمي ،ولكهنم يريدون أن يبرتوها من هذه اجلغرافية اجلديدة املشرتكة اليت يه
جغرافية اللغة العربية املشرتكة بني مجيع أفراد هذا العامل العريب ،ورمبا من األشياء اليت جيب أن
نستحرضها يف عالقتنا باللغة العربية ،ليست فقط السياسات الرمسية اليت هتمش اللغة العربية وحتارهبا،
أحيانا ،لكن هناك أيضا تلك العقدة التارخيية مع اللغة العربية.
حنن نكتب باللغة العربية ،ويف نفس الوقت ال نكتيف بأن يعرتف بنا قراءها املبارشون حنن نبحث دامئا
عن االعرتاف الفرنيس أو االعرتاف اإلسباين ،وهو يشء مؤسف .مل أهشد مثال ،أن اكتبا صينيا ينتظر
أن تعرتف به فرنسا كاكتب صيين أو اكتبا يابانيا ينتظر أن تعرتف به فرنسا كاكتب ياباين .هذه عقدة
حقيقية .هناك الكثري من الكتاب املغاربة باللغة العربية ،كتبوا نصوصا عظمية ،وهلم عقدة حقيقية ختص عدم
ترمجة كتهبم حىت اآلن إىل اللغة الفرنسية .أنا  -يا أستاذة هدى  -متأكد أن ليس هناك يف العامل العريب
بأمكله ،اكتبة فرانكفونية ،كتبت رواية أجرأ من روايتك «جحر الضحك» فكيف أمتىن أن ال تعرتف فرنسا
حبجر الضحك ،ال أريد ذلك إطالقا .جيب أن ندرك أيضا أن كثريا من النصوص الفرانكفونية اليت هتلل هلا
فرنسا ،ال تصل إىل مقام نص بسيط يف الوطن العريب مكتوب باللغة العربية ،فلذلك جيب أن نتخلص من
هذه العقدة ،جيب أن نكتب لقرائنا ،وجيب أن نكتب لنصوصنا ،مكا نؤمن بنصوصنا ،هبذا اإلخالص للغة
العربية اليت حنب واليت ال نكتب هبا ألهنا قدر تارخيي ،ألننا ولدنا يف هذه األمة ولدينا هذه اللغة ،ولكن
نكتب هبا ألننا نعشق هذه اللغة ،ونعتربها طريقتنا للوجود ،وطريقتنا للحياة ،وطريقتنا للتواصل مع الناس،
ولتشارك اخليال ،واملطاحم والتطلعات واألحالم ،وهذا ما جيعل لنصوصنا األدبية اليوم ،بعدا اسرتاتيجيا.
حنن جنيب ،من خالل نصوصنا األدبية ،عىل الفشل السيايس كذلك ،جيب أن نستحرض هذه القوة
اإلسرتاتيجية للنص األديب ،ألنه ال جييب فقط عىل احلاجيات األدبية الطبيعية يف لك لغة ،ولكنه جييب
كذلك عىل اإلخفاقات السياسية اليت عرفها الوطن العريب ،شكرا لمك.
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ثريا ماجدولني
شكرا السيد دمحم األشعري ،سواء اكن السؤال املركزي هلذه الندوة جديدا أو قدميا ،فقد أثار مكا
تالحظون عدة قضايا وعدة أسئلة ،وأعتقد أن هذا يف حد ذاته أحد الرهانات اليت دفعت املنمظني إىل
اقرتاح هذا املوضوع .ال شك أن لديمك وجهات نظر خمتلفة أو متقاطعة مع ما جاء يف تدخالت األساتذة :
هدى براكت وحبيب الساملي ودمحم األشعري وهيمنا أن نسمتع إليمك .إذا أفتح النقاش ،إذا اكن هناك من
يريد اإلدالء بصوته ،وأريد للك متدخل أن يعرف بنفسه وأن خيترص طبعا.
هيفاء زنكنة من العراق
أؤيد متاما األستاذ حبيب فميا قاله عن صعوبة النرش ،ألنين تعرفت ألول مرة عىل األساتذة من املغرب،
وكذلك من تونس واجلزائر ،عرب املجالت األدبية اليت اكنت متوفرة يف العراق حينئذ ،واكنت يف السبعينات
وحىت يف المثانينات مفتوحة للك كتاب العرب بغض النظر عن جنسياهتم ،فأنا أعرف دمحم بنيس ،دمحم
برادة ،وأنا يف معر أصغر بكثري من اآلن ،من خالل املطبوعات حينئذ ،فرمبا واحد من اإلجابات عىل
األسئلة ،أن تكون املطبوعات األدبية والفكرية ،متاحة للجميع عرب هذه احلدود اليت تنصب أمامنا يف لك
يوم بشلك من األشاكل .إهنم يبدعون يف إقامة احلدود بيننا ،فعلينا أن نبدع يف تكسري هذه احلواجز
واحلدود مبختلف الطرق ،ورمبا جانب النرش االلكرتوين واحد من هذه الطرق اليت يستوجب النظر فهيا،
أنا مثال مقت بوضع لك كتيب املنشورة بصيغة  PDFعىل اإلنرتنيت ،لتكون متوفرة للجميع ،خصوصا إذا
اكنت كتب هلا عالقة بفلسطني ،أردهتا أن تدخل فلسطني وخترج من فلسطني بدون أن مينعها احملتل
الصهيوين.
بالنسبة لألستاذ دمحم يقول إنه جيب أن نكتب باللغة العربية ،أنا أقرتح أن نبدأ احلديث باللغة العربية،
يعين خالل اليومني أو الثالثة األخرية أثناء تواجدي هنا ،أاكد ال أفهم شيائ مما يدور حويل ،اللك يتحدث
باللغة الفرنسية ،فرمبا خكطوة أوىل علينا أن منرن أنفسنا وأن نفطم أنفسنا من لغة املستعمر ،وحنن ندرك
مجيعا أهنا لغة املستعمر ،وال ميكن بأي حال من األحوال أن أقتنع ،وأنا ديكتاتورية يف هذا املجال ،أن
يقال يل أنا أحتل اللغة الفرنسية من خالل كتابيت باللغة الفرنسية إذا كنت ختتار أن تكتب باللغة الفرنسية
أنت حر ولكن حني أقول جيب أن أكتب وأجشع الكتابة باللغة العربية ،فيف هذه احلالة ،عيل أن أبدأ بالكالم
والكالم املقتضب ،إذ ليس بالرضورة الكالم الكثري باللغة العربية.
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الساعة :

موجز مداخالت املائدة املستديرة
اعمتد شكيب ڭسوس يف تسيري هــذه املائدة املستديرة عىل كتاباته السوسيو-
أنرثوبولوجية وجتربته امجلعوية .وقد افتتح النقاش بسؤال ماهية «الرتاث الثقايف» يف
السياق اإلفرييق .ولقد ألقت زكية داوود ،الصحافية الفرنسية-املغربية الهشرية والروائية
اجلديدة ،الضوء عىل الرتاث الفينييق والذي الزالت آثاره بادية للعيان حىت اليوم باملغرب
الكبري ،مؤكدة أن بعض مظاهر الثقافة املغاربية املعارصة ترجع أصوهلا إليه .عالوة عىل
ذلك ،بينت زكية ،انطالقا من جتربهتا ومن خالل مؤلفاهتا ،احلضور القوي للذكريات يف
كتاباهتا مؤكدة بذلك ،سواء عن قصد أو دون قصد ،عالقة الرتاث باملجال.
من جهته ،تساءل الاكتب والصحايف واملؤلف املرسيح إدريس كسيكس عن اجلدوى
أصال من إحياء عنارص معينة من ذاكرة املجمتعات ووضعها يف الصدارة بعد أن اكنت
يف حمك املتجاوز املنيس.
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من ناحية أخرى ،اعترب األستاذ كسيكس من األمهية مباكن أن نكون نشيطني اجتاه
تراثنا الثقايف ،وأكد عىل حالة المتلك الديناميكية اليت تربطنا هبذا الرتاث .وهو ما يفرس
اهمتام الضيف الكرمي باملامرسة والتفاعالت اإلنسانية مع الرتاث .أما السيناريست
والاكتب سعد اخلياري ،الذي يعرف املجمتع اجلزائري جيدا ،فقد شدد عىل أن اعرتاف
األفراد برتاثهم يكون دامئا بوابة أكيدة حنو املواطنة الكونية ،اليت ستضاعف فهيم رغبة
تقامس هذا الرتاث مع العامل .وقد مثن ضيفنا الكرمي الرتاث األندليس من حيث أنه
تراث ميجد السمل والسالم وتعايش األديان ،مشددا يف الوقت ذاته عىل رضورة إحياء
هذا الرتاث لالستعانة به يف مواجهة خطر األصولية .ويرى يف هذا الصدد بأن احلوار
واملناقشة خري وسيلة إلحياء هذا الرتاث.

أما الاكتب املغريب بوعزة بنعارش ،فقد حاول إعادة رمس مسارات من شأهنا حسب
رأيه أن تقودنا إىل الكونية ولكها تبدأ من اخلصوصيات الثقافية .وقد وصل بنعارش إىل
هذه القناعة من خالل اللقاءات اليت مجعته باإلفريقيني العظميني الراحلني ليوبولد سيدار
سنڭور وإدموند معران املاحل .ومن جهته ،بني إدريس كسيكس ،اعمتادا عىل معطيات
تارخيية ،كيف أن األنمظة الفكرية املهمينة حتارب الرتاث الثقايف املتنوع قبل أن تصارع
وحتارب أي يشء آخر .وقد أبرز مجموعة من اللحظات التارخيية اليت أخلف فهيا املغرب
الكبري موعده مع احلداثة بسبب صعوبة وتعقد تفاصيل وحيثيات هذا التارخي .ويف نفس
السياق ،ذكرنا املتدخل بإماكنية أن جتد الذاكرة نفهسا مبتورة من اخلارج أو مقيدة
من الداخل ،خاصة إذا تسلطت مقاربة حتنيطية اخزتالية عىل الثقافة التقليدية احمللية
املؤمنة باحلوار وتسوية الزناعات سمليا .مكا قال إن امجليع مسؤول عن هذا الوضع
وليس فقط حاكم املغرب الكبري وحدمه .وبالنسبة إليه ،حنن اليوم مطالبون أكرث من أي
وقت مىض باالشتغال عىل هذا الرتاث التعددي ،خاصة ما يتعلق بالدين اإلساليم .وقد
أمجع املشاركون يف اخلتام عىل أن الرتاث هو أيضا بنية.
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مداخالت املائدة املستديرة
شكيب ڭسوس
إنه ملن دوايع رسوري حقا أن أجمتع بمك اليوم يف إطار هذه املائدة املستديرة اليت سنناقش من خالهلا
قضية الثقافة اإلفريقية والرتاث الثقايف حتديدا .بامسي وبامسمك مجيعا ،أشكر املنمظني وأحيهيم عىل
اختيار هذا املوضوع وعىل اختيار التمية العامة املؤطرة لملعرض والنقاشات « :مقاربة الكوين» .وسوف
نرى مجيعا كيف يتأطر موضوعنا هلذا اليوم مضن التمية العامة ،خاصة يف السياق اإلفرييق .وباملناسبة،
حرضت إحدى املوائد املستديرة ،فتبني يل أن املواضيع املطروحة للنقاش لكها مرتابطة ويصب بعضها يف
البعض اآلخر فعال .ماذا نقصد بالرتاث الثقايف ،السميا فميا خيص احلالة اإلفريقية ؟ هل ألن اإلنسان
األول أصله من إفريقيا ،ومن املغرب حتديدا ؟ هل حنن بصدد تراث ثقايف عندما يتعلق األمر مثال بمترير
ونقل اإلنسان األول تقنيات مطاردة احليوانات وصيدها من جيل إىل جيل ؟ هل الشعر هو الرتاث الثقايف ؟
الشعر اإلفرييق ؟ وما يه احلضارة ؟ هل يه مرص الفرعونية ؟ أم أننا بصدد تراث حديث بدأ يتشلك
بعيد االستقالل ؟ هذه بعض األسئلة اليت سنحاول مناقشهتا مع ضيوفنا الكرام .يسعدين أن أستضيف
األستاذة زكية داوود الغنية عن لك تعريف ،اليت أرشفت مدة مديدة عىل جملة «الماليف» اليت اكنت حبق
جشرة طيبة قطفت من مثارها أنا والكثري من أبناء جييل  :لكنا قطفنا ؛ ومن مل يقطف الكثري ،قطف
القليل .ضيف آخر يرسين حضوره معنا اليوم هو السيناريست سعد اخلياري ،املقمي بني املغرب واجلزائر
وتونس .ويشارك من خالل كتاباته يف عدد من اجلرائد واملجالت ؛ لكنه مؤخرا وجل عامل الكتابة والرواية
أيضا .وقد أصدرت دار النرش «ملتىق الطرق» روايته األخرية «( »Le soleil n’était pas obligéمل تكن
المشس جمربة) ،قبل فرتة وجزية .وستتاح لنا هبذه املناسبة فرصة مناقشة كتاب له حول حوار األديان.
وحيرض معنا اليوم أيضا بوعزة بنعارش ،الاكتب والباحث يف معهد الدراسات اإلفريقية .وأخريا وليس
آخرا ،إدريس كسيكس ،الاكتب واملرسيح ومدير مركز األحباث « »Economiaالتابع لملعهد العايل للتدبري
( )HEM؛ ومنسق كريس الراحلة فامطة املرنييس يف نفس املؤسسة .وبعد هذا التقدمي املوجز الذي ال
يويف ضيوفنا الكرام حقهم ،سنبدأ النقاش بسؤال بدهيي  :ما هو الرتاث الثقايف؟ وسنبدأ مع األستاذة
زكية.
زكية داوود
بالنسبة إيل ،الرتاث هو ما يبىق بعد أن تذهب لك األشياء األخرى .عندما ختتيف أشياء معينة من حياة
املجمتع ألن حركة التارخي جتاوزهتا ،تبىق بعض آثارها راخسة ال تمنيح  :وهذه اآلثار نمسهيا الثقافة.
هنا حيث حنن اآلن ،يوجد الرتاث الثقايف الوجدي .وأنا أعتقد موقنة أن خصوصيات جهة الرشق ،جكهة
ممزية يف العاملني العريب واإلساليم ،جتد أصلها يف تراث اجلهة الثقايف املمتزي عن سواه .ويبدو يل
أن الرتاث الثقايف يف بلدان املغرب الكبري مجيعها مرتبط باحلضارة الفينيقية قبل أي حضارة أخرى.
وتكفينا هنا اإلشارة إىل أن الكسكس والربنوس مثال مرتبطان بالفينيقيني ،وأن اللغة األمازيغية ،مكا قيل
يل ،حتتوي لكامت فينيقية كثرية .هذان املثالني الصغريين يؤكدان أننا بصدد تالحق ثقايف معيق ميتد قرونا
من الزمن .بعد أن دخل الرومان مشال إفريقيا ،حدث تصادم بني اإلمرباطورية أو الدولة القومية من جهة
والقبيلة أو القرية من جهة أخرى .وهذا الصدام يف حد ذاته ذكرى ثقافية ذات محولة سياسية بال شك.
وحنن فعال مقرصون يف دراسة هذه الذكرى ومثيالهتا قصد اإلفادة مهنا يف كشف وفهم طبيعة الرهانات
السياسة يف عرصنا .ومما ال حيتاج إىل بيان أن الرتاث الثقايف املغاريب جيد أصوله يف حضارات
أخرى أيضا...
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إدريس كسيكس
يف البداية ،أشكر املنمظني وأحيهيم عىل فتح باب النقاش يف تمية «مقاربة الكوين» .عندما أناقش الرتاث
الثقايف ،أحرص عىل فعل ذلك يف ارتباط بقضية «مقاربة الكوين» .عندما نناقش الرتاث الثقايف هبذا
الشلك ،ندرك توا أننا يف سياق خاص جدا يتسم بنوع من التسارع يف وترية نرش وتروجي منوذج معياري
معني مقابل ،يف نفس الوقت ،تفكك وحتلل مجلة معايري وقواعد توحد اإلنسانية .والنتيجة يه نوع من
الرتاجع عن فكرة اإلنسان الكوين .وهنا يطرح السؤال التايل نفسه  :هل علينا اسرتجاع الرتاث الذي
نسيته ذاكرة املجمتع ؟ وهل حنن نسرتجع جزء من الرتاث أم نعيد ربط الثقافة مع لك تراثها بصاحله
وطاحله ؟ خشصيا ،أفهم مسألة الرتاث فهام واسعا موسعا ال حتده حدود مسته احلركية واإلجيابية ال
السلبية وامجلود .وبعبارة أخرى ،أرى أن لك فرد يتعامل مع تراثه اخلاص املختلف عن تراث غريه وفق
رشوط ذاتية وموضوعية خاصة به  :لك له حزمته اخلاصة من الرتاث الثقايف .خيتلف الرتاث الثقايف من
جممتع إىل جممتع ،ألن بعضه من فوللكور خمتلف وبعضه شفهي خمتلف ،ولكن أيضا ألن بعضه من
نصوص خمتلفة حنتك هبا يوميا ونروج هلا يف اآلن نفسه دون أن ندري وألننا نعيش واقعا خمتلفا ونواجه
حتديات خمتلفة أيضا .معىن هذا أن عالقتنا بالرتاث نشيطة غري سلبية .ومن ناحية أخرى ،ال أفهم الرتاث
الثقايف عىل أنه عنارص جامدة ومجمدة يف املجال ؛ بل أفهمه عىل أنه ديناميكية .وهذا يدعونا إىل طرح
مجموعة من األسئلة حول طرق التفاعل مع الرتاث ومساءلته وجتديده وإعادة صياغته .دامئا أفكر يف
العنارص اليت ترد علينا وأمناط تفاعلنا معها أيضا ؛ وأرى أن تأمل هذا األمناط أمر يف غاية األمهية.
شكيب ڭسوس
شكرا إدريس .اللكمة لك أستاذ اخلياري  :ما هو الرتاث ؟ عندما نتحدث عن الرتاث ،ينبيغ أن نقاربه يف
لكيته بدل اخزتاله يف األشياء اليت نراها مجيلة ؛ البد أن منتلك جشاعة احلديث عن األشياء السلبية أيضا.
أعتقد أن حديثنا عن الصاحل والطاحل من تراثنا سيجعلنا ندرك أمهيته وحنن عىل بينة من األمر لكهُ .طرح
عيل مرة يف ندوة بفاس نفس السؤال الذي طرحته للتو ،فأجبت السائل إن فاس خاصة واملغرب عامة
مسؤوالن أمام البرشية عن تراث ثقايف عظمي .حنن قميون عىل تراث من واجبنا احملافظة هيلع .ومن هنا
سؤايل  :ما الذي يتوجب علينا فعله يف سبيل احملافظة عىل هذا الرتاث مث متريره ونقله ملن يأيت بعدنا ؟
سعد اخلياري
قبل اإلجابة عىل هذا السؤال ،أعلن من البداية  -عىل مسؤولييت  -أن ال قدرة يل عىل ختيل الكونية
فباألحرى مقاربهتا ومساءلهتا .وأرى أن فكرة الكونية ولدت وتشلكت مالحمها مث برزت للعامل عىل يد
خشص مهم جدا يف التارخي اليوناين القدمي ما بعد أرسطو وأفالطون هو ديوجانس اللكيب .فقد فكك
ديوجانس خطاب الزنعة الكونية واخلطاب األرسيط ،ملا قال إن الرس ليس يف الكومسوبوليتية أو املدينة
باملعىن اليوناين لللكمة بل يف الطبيعة .الكونية هبذا املعىن يه إعادة متلك يشء موجود يف الثقافات
بشلك عام ،والثقافة املتوسطية اليت حنن من ورثهتا بشلك خاص .ما السبيل إىل تقامس هذا الرتاث مع
اآلخرين ؟ كيف جنعله ممرا ننتقل عربه من التفكري يف ذواتنا إىل التفكري يف الطبيعة ،أي اآلخر ؟ كيف
جنل الكونية احتفاال كبريا مبا مساه دولوز كومسوبوليتية التفاوت واالختالف ؟ أم أن خري ما نفعل هو
االستجابة لدعوة مارتن هايدغر فنبين الكونية ونسكهنا ونستغرق يف تأملها ؟
شكيب ڭسوس
عىل ما يبدو يل ،لكنا يف هذه القاعة واعون اآلن أن نقاشنا اليوم هو رحلة ذهاب وإياب متواصلة بني
الكونية وإفريقيا وبني اللك العام واجلزء اخلاص.
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سؤايل املوايل أريد أن أطرحه عىل األستاذة زكية  :كيف لك ،بناء عىل كتاباتك وجتربتك يف جملة
«الماليف» ،أن تقاريب الرتاث الثقايف يف سياق حميل وإقليمي ؟ وهل لك أن تعريف لنا هذا الرتاث الثقايف
من وجهة نظر خشصية وإنسانية ؟

زكية داوود
يف احلقيقة ؛ الوضع تسيطر هيلع حالة من التناقض .أوال ،جيب أن ننتبه إىل الفضاء حيث حنن اآلن :
حنن يف وجدة ؛ مدينة حدودية ،ومدينة مغاربية حمورية اكنت جزء من مملكة تملسان ،ويه مدينة حاولت
االسمترار يف احلياة بطريقة أو بأخرى ؛ وقد حجنت يف ذلك فعال بفضل الثقافة أوال .بالتايل ،ميكننا
القول إن وجدة تستعني بتارخيها املغاريب يف عيش حارضها واسترشاف مستقبلها .عالوة عىل هذا ،حنن
نتحدث عن جهة تقع عىل هامش اجلغرافيا املغربية أحست يف حلظة تارخيية معينة أهنا مهمشة ،فثارت
ثائرهتا وبقيت عىل هذه احلال مدة من الزمن حىت أصبحت جهة الثوار.
من ناحية أخرى ،أرمغ حش املوارد أبناء جهة الرشق عىل اهلجرة ؛ اكنوا يف البداية يتجهون إىل اجلزائر ؛
لكن احلرب وبرودة وتوتر العالقات اجلزائرية املغربية رمسا احلدود ووضعا علهيا احلواجز واملتاريس،
فأصبحوا يقصدون أوروبا .حنن بصدد جهة تصدر وتستورد .والنتيجة يه أن هذا التبادل والروح الثورية
والتدفق البرشي وضعوا جهة الرشق يف قلب املغرب واملغرب الكبري والعامل.
ما هو املغرب واملغرب الكبري ؟ إذا رجعنا إىل التارخي ،سنجد أهنام جرس بني أوروبا وإفريقيا .لقد جعلت
اجلغرافيا املغرب جشرة كبرية جذورها يف إفريقيا وأغصاهنا يف أوروبا .قاوم املغرب عاديات الزمن
ونوائبه قرونا عديدة بفضل املبادالت التجارية بني ضفيت غرب املتوسط (الذهب والعاج .)...إىل جانب لك
ما ذكرت ،عرف املغرب وجودا قرطاجيا ؛ وهذا أمر مهم .واملغرب بلد له واجهتني حبريتني كبريتني بلغ منه
االنفتاح عىل العامل عربمها مبلغ السبق إىل االعرتاف بالواليات املتحدة .لك هذه املعطيات وغريها الكثري
تؤكد ماكنة املغرب مكلتىق حلضارات العامل وحلقة وصل بيهنا .أنا أعيش يف املغرب منذ ستني سنة اآلن ؛
أصبحت أنيمت إليه ؛ إنه جيرى يف نفيس جمرى الدم يف العروق .قضيت جزءا مهام من حيايت العملية
كصحافية ؛ وقد حاولت أن أكتب وأصف وأفك الشفرات وأتفحص األشيا ء :حاولت أن أفهم .ال أعرف إن
كنت قد فهمت شيائ ،لكنين يف مجيع األحوال عندما طويت آخر صفحات جملة «الماليف» انرصفت إىل
تأليف الروايات .وخالل الكتابة ،وجدت املغرب ولك الذكريات التارخيية املرتبطة به يتجىل ،رمغا عين ودون
سبب واحض ،يف خشصيات حاكيايت وأزمنهتا وأمكنهتا .باختصار ،لك ما ميكنين قوله خبصوص الرتاث
الثقايف من منظور خشيص هو أن الرتاث ،أي اكن ،يبىق دامئا مزجي من الصاحل والطاحل ،جيب أن نكون
قادرين عىل التعامل معه وتوظيفه فميا ينفعنا و رمبا متريره.
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شكيب ڭسوس
شكرا أستاذة زكية عىل هذه الهشادة .أجته اآلن لألستاذ اخلياري ؛ ألفت كتابا مهام ناقشت فيه حوار
األديان ،وأنت تعيش بني ثالثة بلدان مغاربية ،فكيف ميكننا يف نظرك أن حنافظ عىل الرتاث الفكري ومحنيه
ومنرره ؟ هل منرر الرتاث لكه بصاحله وطاحله أم خنتار ومنزي قبل أن منرر أي يشء ؟
سعد اخلياري
اجلواب عىل هذه األسئلة مهمة صعبة .اشتغلت كثريا عىل قضية الرتاث الثقايف .لكين مل أصدر فهيا إال
كتابا واحدا اخرتت له عنوانا بليدا متاما : »Catholique/musulman, je te connais, moi non plus« :
(الاكثوليك/املسملون  :سوء الفهم األبدي) ،وقد اكن االشتغال عىل هذا املوضوع حتديا رفعته .اكنت الفكرة
يه أن يتضمن الكتاب نصا خيطه مسيحي اكثولييك ونصا آخر يناقش النص األول خيطه مفكر إساليم ؛
لكن هؤالء مجيعا رفضوا املشاركة .وملا عرضت عيل املشاركة قبلت ورفعت التحدي  :ثالث سنوات من
البحث والعمل املكثف توجت بصدور هذا الكتاب .وهو أبعد ما يكون عن نقد الدين اإلساليم واملسيحي،
إمنا هو حماولة للبحث عن املشرتك بيهنام .أنا دامئا مهمت بالتجارب املتعلقة بالرتاث ...وهذا وجه الشبه
بيين وبني رشييك يف الكتاب .قادين هذا العمل إىل اكتشاف اخلطر األصويل .عندما نرى ما جيري يف
بلدان منطقتنا ،ندرك أننا واقفون يف حقل ألغام كبري .وهيلع ،حنن مطالبون بالتفكري اجلدي واملكثف يف
سبل محاية هذا اجليل واألجيال القادمة من هذا الرش .ما يرتك يل بعض األمل رمغ لك الضباب الذي
حيجب النور هو عيمل أن يف تراث منطقتنا يشء ممزي مكن احلضارة العربية اإلسالمية من بلوغ ما بلغت
من جمد وعمظة ؛ وأنا هنا أقصد األندلس  :حالة التعايش الديين الفريدة عرب التارخي اإلنساين .هناك
سؤال يطرح نفسه بقوة  :ملاذا ال نستعني برتاث هبذا الغىن والمسو واإلجيابية إذا اكن لنا يف االستعانة
به للشفاء والعالج من رسطان األصولية و الظالمية ؟ خشصيا ،أعترب أننا حنن املغاربيون نعد من ورثة
الديانات المساوية الثالث .لكن هذا ال مينع من االنفتاح عىل رؤى كونية ووجودية أخرى اكلبوذية والالدينية
يك نتعمل ثقافة احلوار .جممتعاتنا املغاربية تؤمن يف الغالب أن يف لك حوار راحب وخارس ؛ بيمنا احلوار
يشء عكس ذلك متاما  :إنه تفاعل الفكرة مع الفكرة ال حبث عن الرحب وجتنب اخلسارة .واحلق يقال ،حنن
قوم ال نعرف كيف نتحاور .وانظروا إىل برملان منطقتنا ترون خري الرباهني عىل ما أقول .ويك تتضح
الصورة أكرث ،ألقوا نظرة عىل الربملان الربيطاين .هناك بون شاسع ورتق واسع ؛ لكن ما سبب هذا الفرق
بني هنا وهناك ؟ السبب الرئييس هو افتقارنا إىل ثقافة احلوار .خالل اشتغايل عىل كتايب ،مل أستطع
يف البداية حماورة رشييك ؛ لكن مع مرور الوقت أصبحنا أصدقاء أعزاء ؛ أتعرفون ملاذا ؟ ألننا يف آخر
املطاف تشبعنا بثقافة احلوار .جكواب عىل سؤال األستاذ ڭسوس ،ما أريد اإلبقاء هيلع من تراثنا هو روح
االنفتاح عىل اآلخرين وروح النقد اليت ال ترتك جحرا إال وقلبته ،لكن أساسا أريد رغبة قوية يف محاية
أبنائنا من أمراض العقول والقلوب قبل أمراض األبدان ،ألين أرى أن هذا اإلسالم الغريب املستورد الذي
نشأ وظهر يف الثالثني سنة املاضية فقط هو ،لألسف ،منبع للرشور واآلالم .املشالك السياسية قابلة للحل ؛
لكن إذا تمسمت عقول وقلوب أبنائنا ،فالعالج صعب واألمل ضئيل .وهذه يف احلقيقة استغاثة ورسالة
أقول فهيا إننا حنن الراشدون ،حنن مسؤولون عن فتح اآلفاق وبعث األنفس عىل االنطالق فهيا من جهة
واالنتباه ملا حيدث يف العامل من جهة ثانية ،ألننا ال نتحدث عن لك ما يقع من حولنا رمغ أنه الرش عينه.
شكيب ڭسوس
شكرا لك سعد .سؤايل املوايل لألستاذ بوعزة  :كتبت عن إدمون معران املاحل وسنڭور ،ومها قامتني
شاخمتني يف إفريقيا من ديانتني خمتلفتني عاشتا يف بيئة مجتع الديانات الثالث  :هل لك أن تصف لنا
الرتاث الثقايف ،خاصة اإلفرييق منه ؟
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بوعزة بنعارش
هذا سؤال متوسع وجوابه جواب مرتايم األطراف ؛ لكن سأحاول عرض بعض العنارص الكفيلة بتقريب
املعىن اعمتادا عىل اللقاءات اليت مجعتين بالعظميني إدمون معران املاحل وسنڭور اللذين غادرا عاملنا
لألسف .ناقشت مع املاحل يف أول لقاء لنا بباريس مجموعة من مسات الهوت الاكباال املرتخس يف اجلغرافيا
الروحية والثقافية والذهنية لملغرب القدمي ،أي ابتداء من القرنني السادس عرش والسابع عرش ،بفضل
اكباليني مثل إبن منطقة درعة بوفرجان .ومنذ تلك اللحظة معلت عىل اكتشاف هذه الثقافة املمتد وجودها
يف التارخي مدة ثالثة آالف سنة .خالل البحث ،طرحت السؤال التايل  :كيف لنا أن نتصل هبذا اجلزء
األصيل من أركيولوجية وجينيالوجيا الثقافة املغربية ؟ وقد حاولت تقدمي إجابة يف كتاب يل ناقشت فيه
كتابات معران املاحل .اتبعت يف هذا الكتاب مقاربة تربطنا بأنفسنا وبعوملة ثقافية هيودية حترض فهيا
خشصيات هيودية كثرية استحرضها إدمون يف كتاباته من منطلق أهنا مغربية أوال مث أندلسية أو أيبريية
ثانيا .يف احلقيقة ،هذا املخيال أو التعددية أو املرياث ضاربة جذوره يف أمعاق العامل لكه ،مبا يف ذلك
إفريقيا جنوب الصحراء وآسيا واألمريكيتني منذ أن اكتشفهام الرجل األورويب .الطرح النظري والنقدي
عند إدموند معران املاحل يقودنا إىل اخلروج خبالصة مهمة أصوغها يف سؤال  :أية ماكنة للفرد يف الثقافة
املغربية واملغاربية ؟ لقد قادتنا املقاربة التحليلية النفسية عرب التنقيب يف املوروث الثقايف الذي خلفه معران
املاحل إىل فك االرتباط مع الكونية املهمينة .إذا ،كيف نفكك هذه الكونية ونزنع من يدها مفاتيح اآلفاق
فنفتحها عىل مرصاعهيا أمام الفرد يك يكون فردا مفكرا وإنسانا تشع منه اإلنسانية واألمن والعافية
واليقني واحلرية ،فمتأل اآلفاق شساعة ورحابة ؟
أما العالقة مع سنڭور فقد بدأت سنة  1986يف أحد املؤمترات الدولية .سألته حيهنا « :ما يه الزنوجة ؟»
فأجابين قائال « :صدييق العزيز ،الزنوجة تعيش معمك هناك يف املغرب ».فعدت أسأله مرة أخرى « :أين
بالضبط ،دلين من فضلك» ،فرد عيل « :إهنا فيك ،هل تفقد وعيك بني الفينة واألخرى وتتغىش ؟» أجبت
بأين فعال أحاول الغوص يف غشية وجذبة مع األفاكر واملفاهمي ؛ فنصحين الرجل بزيارة الصويرة.
بالنسبة له ،الصويرة من املدن القليلة حيث مازال ممكنا العثور عىل ما يمسى جممتعات السود ،مع خميال
نكهته ڭناوية .إذا ،تعني عيل اكتشاف شعائر قامئة عىل اجلذبة والغشية ،ويف احلقيقة العالج النفيس،
يك أقف عىل حقيقة الفكر والتصور الوجودي عند السود وحقيقة جممتعات السود باملغرب .وهذا فتح أمام
طريق حبث جديدة يف فكر اإلنسان األسود .لكن الوصول إىل فهم جديد حقييق تطلب مين القطع من فكرة
أن هناك زنوجة مغربية .كيف يل أن أحترر من هذه الفكرة ؛ كيف يل أن أجعل املسألة كونية ال حملية ؟
أوال باالنتباه إىل حلظتني فلسفيتني غاية يف األمهية  :احلركة الزجنية اليت اكنت تعرب عن مجموع فكر
وقمي اإلنسان األسود ،أي لك املرويات والفنون واإليقاعات...
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لقد تعني يف حلظة ما مساءلة عالقة احلركة مبا ميكن أن نمسيه فضاء األطليس األسود ،عىل اعتبار حالة
الرابطة القوية اليت نشأت بني إفريقيا واألمريكيتني بسبب العبودية والقوانني األوروبية اليت قننت جتارة
الرقيق .وعالوة عىل هذا ،تعني عيل أيضا المتكن من مرجعيات أطروحة وفكر سنڭور ،أي «هنضة هارمل»
اليت جاء هبا أحفاد العبيد من األمريكيني األفارقة .وهذا يفرس تأثر فكر سنڭور بالرومانسية الزجنية
النيويوركية ،اليت جتلت يف حالة انزتاع واقتالع املخيال اإلفريقية من أرضه األصلية والرحيل به إىل عوامل
أمريكية .وقد عرف هذا املخيال حتسن يف حصته السياسية بفضل توسان لوفرتري ،مؤسس أول مجهورية
هسبانية يف أمرياك الالتينية وأول مجهورية للسود يف العامل.
شكيب ڭسوس
شكرا بوعزة عىل هذا التصور وهذه الفكرة الواحضة عن الرتاث الثقايف اليت ارتكزت يف بناهئا عىل
معرفة قريبة بخشصيتني إفريقيتني فذتني .سؤايل املوايل لك يا إدريس .ألفت كتابا عن ابن رشد  :وهو
باملناسبة تراث ثقايف إيبريي وإفرييق وكوين يف نفس الوقت .يف احلقيقة ،أريد أن أطرح عليك أسئلة
أكرث تفصيال .حدثنا بوعزة عن إدمون معران املاحل وسنڭور اللذين عارصا االستعامر ؛ هل لك أنت أن
تقول لنا ما يه أساليب وطرق انتقال الرتاث الثقايف من جيل إىل جيل استقباال ومعايشة ومتريرا ؟ وهل
جتب احملافظة هيلع أصال أم جتاوزه بلك بساطة ؟ هذا من جهة .أما من جهة ثانية ،فأريد أن أرجع معك
إىل بعض النقاط اليت متت إثارهتا ،اكلدين والرتاث الرويح والفن ...وحبذا لو متدنا مبزيد من التفاصيل
خبصوص فكرة الرتاث الدينامييك اليت سبقت اإلشارة إلهيا.
إدريس كسيكس
أسئلتك واسعة جدا وشاسعة ،وحىت أكون دقيقا فميا أقول ،أفضل االنطالق من اليشء احملسوس فميا
ذكرت ،أي رواييت عن ابن رشد ؛ مث بعد ذلك ،سأعود للسؤالني األخريين .أوال ،أنا دامئا أطرح عىل نفيس
األسئلة التالية  :ما يه بالضبط األشياء اليت تنتقل من جيل إىل جيل كرتاث ثقايف ؟ ما يه اخلطابات
والرشوط املهمينة اليت توصل إلينا العنارص اليت نمسهيا تراثا ثقافيا أو تقرص الولوج إلهيا عىل طالب
العمل والعملاء وال تشيعها يف املجمتع لكه ؟ وما الذي جيعل تراثا ثقافيا معينا لملجمتع عىل المناء والرخاء
والمسو وجيعل تراثا آخر خراب واحندارا ولعنة عىل املجمتع أو مجودا يف أحسن األحوال ؟ سننطلق من
مثال ابن رشد ومسألة اجلامعة .أوال ،أرى أن عندنا يشء إشاكيل مرتبط بتأسيس اجلامعات يف وقت
متأخر .ويك ال نسقط يف التقليد األمعى ،البد أن نذكر هنا أن اجلامعة من إفرازات الكنيسة ،متاما مكا
يه العملانية من إفرازات الكنسية .وليس املراد هنا معرفة ما إذا اكنت عندنا حنن أيضا جامعة تشبه تلك
اليت أسسهتا الكنيسة .مث هناك مسألة الرعاية .غالبية مفكري وعملاء وفناين العرص الوسيط رفضوا أن
خيضعوا للرعاية .عندنا ،مل متارس الوصاية يف معلية نقل الرتاث.
مسالة أخرى مهمة جيب أن نأخذها يف احلسبان قبل اإلجابة عىل األسئلة املطروحة يه الطباعة اليت
بدأت يف أوروبا يف القرن اخلامس عرش ومل تصلنا إال يف القرن التاسع عرش .أنا أرى أننا مل نطور هذه
اآلليات الثالث اليت متكن تراثا ثقافيا معينا من االنتشار .واإلشاكل يف نظري سببه تزامن حدوث وتطور
هذه اآلليات يف بالدنا مع حدوث االستعامر ؛ فاكنت النتيجة أننا دخلنا عهدا استعامريا بدل أن ننطلق يف
مسرية تطوير اآلليات سالفة الذكر .وهذا لكه قادنا إىل حالة مزيهتا اخللط والتصادم بني رغبة قوية يف
متلك اإلرث الثقايف واحملافظة هيلع وحاجة ملحة للتعبري عن املوروث الثقايف اخلاص بالساكن األصليني
الذين مل جيدوا أنفهسم يف هذا اإلرث املراد احملافظة هيلع .حنن اليوم عالقون بني أيديولوجيتني اثنتني :
إما أيديولوجيا حمافظة تنشد وتسىع الرجوع إىل السلف واألصل ،أو يشء جيمعنا ،وتعرض علينا نوع
من احملافظة يف لك مظاهر احلياة اكلدين والثقافة والقمي ؛ أو أيديولوجيا حداثة مقلدة.
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لعل التحدي اليوم متعلق بقدرتنا عىل متلك العنارص التعددية يف إرثنا الثقايف .وهنا يطرح إشاكل
اإلرث الثقايف التعددي ،ألن ولوجنا إليه ومتلكه مرشوط مبوافقة اخلطاب املهمين .هذا اإلشاكل جيب أن
يتطرق إليه لك من يريدون اخلري إلفريقيا والساعني إىل حترير املعرفة وحترير املخيال ،ألن ما يصلنا تمت
تصفيته وانتقاؤه عرب ترسانة من اإلنتاجات الفكرية الغربية أو آالت إنتاج فكري مقلدة غري مستقلة بالقدر
الاكيف يك تنتج لنا فكرا نكون حنن موضوعه من خالل إرثنا امجلايع .وهذا يقودين إىل قضية الرتاث
الدينامييك ،أو بعبارة أدق ،المتلك الدينامييك للرتاث ،املهمة جدا.
سأحيك لمك قصة تساعدين يف تبليغ فكريت  :التقيت باحثا بريوفيا قال يل إن مائت من املغاربة اكنوا
يرحلون خالل القرنني السادس عرش والسابع عرش – وهذه حقائق موثقة  -إىل أمرياك اجلنوبية عىل يد
اإلسبان والربتغاليني الذين اكنوا يضعون جسالت بأمساء املرحلني .مازالت هذه الجسالت موجودة يف
األرشيف الربتغايل إىل اليوم .لكن آلة إنتاج الفكر الربتغالية متتنع عن اطالعنا عىل ما يكيف من البيانات
يك جنيب عىل الكثري من األسئلة املعلقة اليت تشدنا إىل الوراء ومتنعنا من السري إىل األمام ،ويه
أسئلة متعلقة بالرتاث .إذا ،ما الذي قاله صاحبنا ؟ لقد قال يل أن ثالثة أشياء  -يشتغل علهيا عدد من
املؤرخني حاليا  -جاءت إىل أمرياك اجلنوبية من املغرب الكبري  :أوال ،النساء اللوايت كن حضايا االستعباد
اجلنيس  :مل يكن األيبرييون يصطحبون معهم نساءمه إىل أمرياك اجلنوبية واكنوا يصطحبون بدهلن نساء
أمازيغيات .ثانيا ،احلرفيون الذين أولكت إلهيم مهام عديدة كتشييد مباين السلطة االستعامرية والكنائس.
ثالثا ،املاشية  :رمبا تعرفون أن تالحقا وقع وأن املطبخ البريويف مثال شبيه باملطبخ املغريب...
قصة قصرية أخرى  :يتعلق األمر هذه املرة باملوسييق تييت روبني الذين يشتغل كثريا باملغرب .حيدثنا
تييت عن سفر اإليقاعات واألنغام ورأيه يف إيقاعات وأنغام املغرب واهلند وطاجيكستان وبلدان أخرى.
بالنسبة إيل ،هناك تراث آخر غري الذي يصلنا معوديا ويف نفس املاكن  :الرتاث املتسم باحلركة والتقامس.
لكن هذا الرتاث ،املنيمت غالب للفضاء جنوب-جنوب ،جحموب وحمارص من قبل اخلطابات املهمينة اليت
ورثناها يه األخرى .وهيلع ،فقد فهام تقارب الرتاث الثقايف معوديا أكرث منه أفقيا .يف رأيي ،تفكيك هذا
الفهم رضورة ملحة.
أما فميا يتعلق بنقطة المتلك الدينامييك للرتاث ،أرى أن هذه ساحة الفنانني والكتاب بالدرجة األوىل .ال
ميكن أن خيترص الرتاث يف مجموعة أسوار نعتربها تراثا مبنيا أو إيقاعات وأنغام .حنن اليوم نفتقر إىل
آثار الشفهية املغربية يف فرتة احلداثة القدمية وفرتة احلداثة املتأخرة اليت نعيش فهيا اليوم .هذه احلداثة
معرها ال يتعدى العقدين ،لكن أشياء كثرية حدثت وأخرى تغريت خالل هذه املدة القصرية ،مكا هو الشأن
بالنسبة إىل رقصة أحواش .كيف استطعنا أن ننقل رقصة أحواش ومنررها ؟ لقد فعلنا ذلك مرة أخرى
من خالل اخلطاب اإلعاليم الذي قدمها كفللكور فيه احلركة والرقص ...لكننا يف املقابل غفلنا عن القمية
املضافة الكبرية اليت يمتتع هبا فن أحواش  :قمية مضافة كبرية ميكن أن تفيدنا يف واقعنا املعيش .حنن
بصدد قمية مضافة خفية خلقت ،يف فرتة معينة ،جدال بني شاعرين اثنني متلاكها ومرراها عرب اللكمة
وحسر العبارة .وهذا يربر دخول أمحد عصيد ودا براهمي يف مشادات كالمية حول حراك الريف ،يف لقاء
بأڭادير قبل بضعة أهشر ؛ حىت أن املنمظني منعومها من حضور عرض لألحواش.
خشصيا ،حاولت ،قبل مثان سنوات من اآلن ،كتابة نصوص مرسحية مستلهمة من فن األحواش جنعل من
خالهلا ساحة للجدال والنقاش العمويم مع استمثار القمية املضاف الكبرية يف هذا الفن .وبعبارة أخرى،
أردت أن أنطلق من تقاليدنا احمللية وتراثنا املجدد حيث توجد قمية مضافة وجدل ميكن جتسيدمها عىل
خشبة املرسح فينتجان لنا يف مدينتنا الفرجة يف حلظة معينة والنقاش يف حلظة معينة أخرى.
وبالتايل ،المتلك الدينامييك للرتاث هو لك اجلهد الذي يبذله الفنانون والكتاب واملمثلون .وللجامعة دور مهم
تلعبه يف معلية المتلك الدينامييك للرتاث ،وهذا الدور بال شك يتجاوز األرشفة .البد أن حنرر اجلامعة من
قيودها ونطلق هلا العنان يك ترسي يف لك تفاصيل املجمتع والفنون.
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إتباع هذا الهنج سميكننا من االشتغال عىل الرتاث الثقايف وفق مقاربة مشولية ال تقترص فقط عىل ذلك
الرتاث القادم من بعيد وتقيص هذا الرتاث القريب النابع من هذه األرض بشلك أو بآخر  :جيب أن نوسع
مفهوم اإلرث الثقايف يك يمشل أيضا ما مت إنتاجه من فن وأدب ...يف عهد االستعامر وما بعد الفرتة
االستعامرية .لك هذه العنارص جزء من إرثنا الثقايف .والتحدي املطروح يتعلق بالتجديد والتطوير الذي
يبدأ باخلروج من األطر املعهودة وتكسري القوالب اجلامدة.

شكيب ڭسوس
شكرا لك السيد إدريس .لقد أنصت بلك تركزي ملداخلتك ،ووجدت يف كالمك فائدة كبرية .وأرى أننا فعال
حمظوظون اليوم هبذه املداخالت الواحضة املوحضة .أستاذ سعد ،أرشت يف سابق حديثك إىل نقطة دون أن
تتوسع فهيا ؛ حنن اليوم إزاء خطاب مهمين ذي طبيعة تعبدية دينية هو أيضا موروث ؛ وأنا هنا أقصد السلفية ؛
ألن هذه األخرية يه بلك بساطة رجوع إىل الداخل واملايض .مكا نعرف مجيعا ،إفريقيا ليست مبعزل
عن الكونية.
من ناحية أخرى ،عندنا يف املغرب تراث ديين تعبدي خمتلف عن السلفية الساعية للهمينة .يف رأيك ،كيف
ميكننا المتيزي بني لك هذه العنارص؟ ما يه أفضل طريقة يف التعامل مع هذا الرتاث الديين التعبدي
الثنايئ ؟
بوعزة بنعارش
قادتين مداخلة إدريس إىل التفكري يف ابن خلدون والاكتب املغريب الطيجن هشام العيدي ،األستاذ جبامعة
نيويورك .نظر ابن خلدون يف مقدمته للسلطة ،وبني أن الفاعلني الرئيسيني الذين يؤسسون إمرباطورية ما
ال ميثلون إال مخسة يف املائة من مجموعة ساكنهتا .وإذا أسقطنا خالصة ابن خلدون عىل منطقة املغرب
الكبري ،سنجد أن ،مخسة يف املائة فقط مه من يشاركون يف معلية األسملة وإعادة األسملة .ما تسىع
إليه هذه الرؤيا ذات النفس اإلمرباطوري املهمين هو إنتاج خميال وليس خمياال حمليا أصيال ،بل خميال
موسوم ومفروض .ولقد قادنا هذا الوضع إىل نوع من الفصام الذهين أصاب اهلويات الفردية وامجلاعية.
ومن ناحية أخرى ،من املهم جدا طرح األسئلة خبصوص األسباب والرشوط اليت منحت اخلطاب التعبدي
الديين فرصة ارتداء لباس العقالنية وتثبيت نفسه مكنطق سيايس.
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هكذا ،ال بد من اإلشارة إىل أن هناك أيضا رغبة وميول من بنية روحية وذهنية معينة إىل استغالل
واستعامل ذهنية جممتعية مهمين علهيا لصاحل سلطة طبيعية يظن أهنا تسيري احلياة واجلسد واحلمل
واملدينة أيضا .حنن حنتاج بعض األشياء األخرى إىل اجلانب الديين التعبدي أو الشعائري  :حنن حنتاج
اقتصادا قويا وجممتعا ممتاساك وهويات قوية حاملة وحرة وحمررة وغري قاتلة.
شكيب ڭسوس
أطرح نفس السؤال عىل األستاذة زكية.
زكية داوود
أنا أرى أن ثقافة االستياء معيقة ،ألن مطالب االستقالل واالستقاللية امللحة مسمترة عدواها يف االنتشار
منذ زمن بعيد .عىل سبيل املثال ،لكام اكنت هناك مواجهة مع أوروبا ،جند بلدان املغرب الكبري تترصف
اكإلمرباطوريات ،بدل التفامه والتكتل يف كيان واحد ؛ والنتيجة يه أهنا تكون اخلارس لك مرة ...أعتقد
أن مطالب االستقاللية يه أولوية األولويات .من ناحية أخرى ،لطاملا اكنت منطقتنا ساحة للعنف الديين.
وأعتقد أن من واجبنا محتل هذه املسؤولية مث امليض يف معلية التفكيك وإعادة البناء.
سعد اخلياري
حنن مجيعا نعرف من املسؤول عن استرياد هذا اإلسالم املشوه .لكن السلطات يف املغرب الكبري مل متتلك
الجشاعة الاكفية يك تليق القبض عىل املهربني اإلسالميني الذي هربوا هذه السلعة الفاسدة يف الظالم.
عندما نتلكم عن السلفية ،فأنا سليف ! وال ميكنين أن أنكر تارخيي ،أي تارخي اإلسالم .غري أن لكمة
«السلفية» متنح الرشعية ملنطق يفرس اإلسالم تفسريا فاسدا .والعجيب يف أمر السلفيني هو أهنم يتعاملون
بانتقائية مع آيات القرآن ،فتجدمه ال يتحدثون إال عن اآليات اليت تبدو يف ظاهرها مؤيدة للتصور السليف.
والاكرثة اليوم يه أن هذه السلعة املغشوشة باتت تصدر ألبناء اجلالية املقمية باخلارج وتعرض علهيم
لكام رجعوا إىل أرض الوطن .حىت أننا أصبحنا منر ببعض أحياء بعض الدول األوروبية ،فنحسب أنفسنا
رجعنا إىل العصور الوسىط .هذا الوضع سامهت فيه بشلك كبري الربوباغندا السلفية القوية املدعومة
باملال السعودي .وخالصة القول يه أن اخلطر الذي يهتددنا أكرب بكثري مما قد نتصور.
شكيب ڭسوس
شكرا لك السيد سعد .قبل أن أعيط اللكمة للقاعة ،متنيت لو حيدثنا إدريس عن هذا الهتريب التعبدي
الديين ؟
إدريس كسيكس
يف احلقيقة ال أجدين أنسب خشص للحديث عن هذا املوضوع .لكن ميكن أن أحتدث يف نقطتني اثنتني
انطالقا من القضايا اليت أحاول فهمها من خالل أمعايل املختلفة .النقطة األوىل تتعلق بالفضاء العمويم :
أالحظ أن لك اإلذاعات اليوم عندها براجم دينية وأهنا تتبين خطاب له محولة ومرجعيات دينية يف لك
حدث له صبغة دينية ...خشصيا ،لن أهتم العربية السعودية ،فأنا ال أريد أن أحني بالالمئة عىل اآلخر .فهم
ما اكنوا ليبيعونا ما قد باعونا لو أن حكوماتنا اكنت باملرصاد  :وهذه حقيقة ميكن االستدالل علهيا بيرس
شديد .ال خيىف عىل أحدمك أن هذه السلعة هلا معيق األثر السليب عىل البىن االجمتاعية اليت حتدثت
عهنا من قبل  :املدرسة واجلامعة وصناعة الطبع والنرش  :فقط ألقوا نظرة عىل الكتب اليت ترد علينا من
املرشق والسعودية حتديدا ،وستعرفون معا أحتدث.
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يف حلظة معينة ،سارت املؤسسة الدينية املغربية يف اجتاه تأسيس ما يكن تمسيته قومية دينية اهلدف مهنا
حفظ األمن الرويح املغريب وجتديد مقاربة تسييس وتوظيف الدين لفائدة السلطة احلامكة.
لك هذه الرشوط أنتجت لنا فضاء معوميا ضيق ،حيث أن مسته األساسية اليت نراها لك يوم يه توظيف
واستغالل الدين .هذه المسة ترخسها وسائل اإلعالم بشلك يويم أيضا ،عرب مجلة من وسائل التواصل
املتاحة داخل هذا الفضاء العمويم .والنتيجة يه أن البعض يفقدون قدرهتم عىل إمعال العقل واالختيار،
ألهنم منشغلون مبعرفة ما إذا اكن يتعني علهيم توحيد طرق أداء الشعائر .هذه أول مالحظة يل يف هذا
الباب ؛ ويه مالحظة أجدها أساسية ،ألننا يف هذا املستوى نتجاوز بكثري مسألة الرتاث التعبدي الديين
حنو نوع من االشرتاط والتنظمي االجمتايع السيايس .أما املالحظة الثانية فهي أن من يعتربون أنفهسم
حداثيني مل يشتغلوا بالقدر الاكيف عىل الرتاث التعددي الذي هشده التارخي اإلساليم هبدف تقدمي طرح
أخاليق يواجه ويفضح الطرح الفاسدة من خالل الدعوة األخالقية يف الساحات وامليادين واملؤمترات
والكتب والتحدث هلؤالء الناس عن أشياء حقيقة يف واقعها ومنحهم اختيارات عديدة وخمتلفة تهني اهلمينة.
إن تقدمي اخليارات وإبراز كرثهتا وتعددها للناس هو أمه وأفيد ما ميكننا القيام به .ولألسف ،فشلنا يف
النقطة األوىل والثانية أيضا حىت اآلن.
شكيب ڭسوس
شكرا إدريس اللكمة اآلن للجمهور احلارض معنا قصد التفاعل وإبداء الرأي.
مداخلة
غالبا ما ننظر للرتاث كيشء ينتقل من املايض إىل احلارض ؛ أمتىن لو نعترب الرتاث حارض-مايض ،فهو
ليس شيائ منقوال وإمنا يشء مبين ،أي منتج .هناك نية لبناء الرتاث ،وهذا يمتاىش مع السياق احلايل.
شكيب ڭسوس
متاما ،كالمك مهم جدا .ميكن أن نأخذ أسئلة أخرى.
مداخلة
نتحدث عن اإلسالم كرتاث مغاريب ،بيمنا هو فرض علينا فرضا وغرست جشرته غصبا يف أرض ليست
أرضه .نتحدث عن الرتاث الثقايف ،لكننا نركز كثريا عىل الدين وهنمل الفلسفة والطب...
مداخلة
أرى أن خري وسيلة يطلع من خالهلا املرء عىل اإلرث الثقايف يف بلد ما ،يه التعلمي .وهنا ،أنمت تعرفون،
املدرسة عندنا ...ال تعرتف بالتارخي وتتنكر له .ومكا قال احلكمي غاندي « :الشعب الذي ال يعرف تارخيه
شعب بال مستقبل» .النقص الكبري الذي نعاين منه يف نظري هو معرفتنا بالتارخي .وهيلع أرى أنه من
الرضوري أن ننبه ونسأل املعملني واألساتذة حول حالة النقص واالجزتاء اليت تسم التارخي املدرس
ألبنائنا .فميا خيص اإلرث الثقايف باملغرب الكبري ،املغاربة يتشاركون الكثري مع جرياهنم  -اإلرث الهيودي
والاكثولييك والقرطايج والروماين والكثري من األشياء األخرى  -وسيكون من املؤسف حقا اخزتال الرتاث
املغاريب يف اإلسالم .وكإضافة إىل ما قاله الباحث البريويف عىل لسان األستاذ كسيكس ،أغلب املغاربيني
املرحلني إىل أمرياك الالتينية ،اكنوا هيودا طردوا من الربتغال وإسبانيا سنة  .1492عندما وصل هؤالء
الهيود إىل فاس مت طردمه ،بعد أن رفضوا الدخول يف الدين اإلساليم .مفا اكن من هؤالء إال أن قصدوا
إىل أمرياك الالتينية مع من ذهب من احلرفيني.
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مداخلة
أنا أتتبع الثقافة املغربية باملالحظة والدرس منذ سنوات اآلن .حبثت كثريا يف أشياء مكنتين من أن االطالع
عن قرب عىل الرتاث والثقافة الفرنسية بطبيعة احلال والثقافة القرآنية وأشياء أخرى .وأنا أرى ،لو جاز يل
أن أستعني هبذا التشبيه ،أن مسألة الرتاث يه مبثابة «مقع كبري» يصب لنا أشياء كثرية  :تارخييا ،مجنع
يف هذا الرتاث املغاريب تراث الفينيقيني والرومان واليونان واألندلسيني ...لكن ما الذي يصب من خالل
ذلك «القمع الكبري» يف وقتنا احلايل ؟ يشء بسيط من الثقافة ؛ يشء رويح ؛ إنه هذا اإلسالم الغريب
امليلء بالقيود والتقليد .أما اإلرث الثقايف املادي الذي يصلنا عرب هذا «القمع الكبري» فأجد فيه جزء يقلد
أمرياك يف «اهلوت دوغ» ورساويل اجليزن وموسيىق «الراب» ...فهل ترون أن أمام شبابنا أي اختيارات
مستقبلية غري هذين اللذين ذكرت لمك اآلن ،واحد رويح يتجىل يف اإلسالم وآخر مادي يتجىل يف أمرياك.
مداخلة
مرحبا ،أنا أشتغل مكدرسة ،أعتقد أن هذه املواضيع تليق بنا مبارشة يف نقاش تارخي اهلوية .خشصيا،
أصبحت ألتيق مزيدا من الشباب املضطربني واخلائفني عىل هويهتم .وال شك أن هذا الوضع له ارتباط
بطبيعة اخلطاب الديين السائد املهمين ،وهذا يقلقين للغاية .ومن هنا سؤايل  :كيف لنا أن حنقق «مساءلة
الكوين» يف عرص الثورة الرابعة واإلنرتنت.
بوعزة بنعارش
فميا خيص الكونية ،أرى أنه البد من نزع الطابع العريق عهنا ؛ أي مساءلهتا وفق مقاربة متحررة من نزعة
اهلمينة ومعمتدة عىل فكرة االستقاللية مكا بينهتا األستاذة زكية داوود.
سعد اخلياري
أنا أتفق مع كثري مما قيل ؛ ولك ما لدي هو إضافة بسيطة  :جيب أن نقطع مع تلك العالقة املليئة باالستحياء
اليت تربطنا بالرتاث الثقايف .حصيح أن هناك بنية سياسية ،لكن أيضا هناك مسؤولية سياسية جتب
مراعاهتا.
إدريس كسيكس
أنا متفق معك .يشء آخر ،حنن بصدد بنية ِخطابية متر عرب لك املرحشات اليت تقوم برتشيح لك هذه
األفاكر ،واليت يه املدرسة واجلامعة ،باإلضافة إىل اإلنرتنت يف عامل اليوم.
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الشباب ،املرجعيات واالنتظارات
رئيس اجللسة  :جليل بناين
هند املؤدب ،فدرياك ماطا
املشاركون :
أمحدو كوروما
		
فضاء :
يوم امجلعة  19أكتوبر 2018
التارخي :
12 : 45 - 11 : 15
		
الساعة :

موجز مداخالت املائدة املستديرة
ال شك أن خشصية املرشف عىل هذه املائدة املستديرة ،السيد جليل بناين ،قد وجهت
النقاش وارتقت مبستواه .هيمت السيد بناين بـقضايا «الالجئني يف املغرب» – صدر له
مؤخرا كتاب بعنوان «طريق طويل  :لكامت الجئني باملغرب»  -وهو طبيب وحملل نفساين
مهمت أيضا بقضايا الشباب ومهاراته املهنية ؛ وقد اكن بدهييا أن يقوده ختصصه إىل
دراسة متخيل الشباب والالجئني .يف احلقيقة ،يعترب اخليال جحر الزاوية يف العملية
اإلبداعية عند املبدع الذي يعكس حالة املجمتع .وقد سامه يف إثراء النقاش حول هذا
املوضوع مفكرون ومبدعون وخمتصون وشباب مهمت باملوضوع.
أسعدنا حضور الفنانة الشيلية فدرياك ماطا ،املعروفة خبدمة املجمتعات البرشية عرب
أمعاهلا الفنية يف الفضاءات العمومية باملدن ،واليت هتدف إىل تغيري متثالت الناس حول
هذه الفضاءات وخلق سلواكت وأساليب عيش جديدة.
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ال أحد ينكر أن هذه األنشطة اإلبداعية تسامه بفعالية يف تغيري املتخيل وتطور أمناط
التفكري والسلوك .ضيفة أخرى رسنا حضورها معنا يه الصحافية هند املؤدب اليت قدمت
يف مداخلهتا مقاربة خاصة لملتخيل من نافذة الذاكرة اليت تظل حية يف ذهن الفاعلني
املجمتعيني حىت بعد فرتة من هناية األحداث التارخيية اليت يهشدها بلدمه .وقد مت عرض
فيمل وثائيق أجنزته هند املؤدب حول الثورة املرصية يتضمن هشادات شباب صنعوا هذه
األحداث .يتيح لنا هذا النوع من األمعال اإلبداعية فرصة الفهم الصحيح للوقائع واحلالة
النفسية السائدة يف تلك اللحظة الفارقة يف حياة املجمتعات ،ألن األحداث توضع يف
سياقاهتا ويف إطار متثالت املسامهني فهيا آنذاك ،لك من موقعه.

يبعث الفنان الروح يف األماكن املهجورة من أدوارها التارخيية ؛ وحييي صانع األفالم
الوثائقية ذاكرة موضوعية للمتثالت الذهنية السائدة عن املايض وأحداثه .وبالتايل فكالمها
يؤثران عىل اخليال امجليع ،السميا عند األجيال الصاعدة .وبال شك ،فاخليال والذاكرة
امجلعية والمتثالت تتعلق أيضًا باهلجرة وتصورها ومدى قبوهلا يف املجمتعات املضيفة.
أعطيت اللكمة أيضا ملجموعة من الشباب ،وقد أثارت لكمة أحد الطلبة من جنوب الصحراء
انتباهنا حول ظروفه املعيشية باملغرب ،وبأهنم معنيون بقضايا اهلجرة أكرث مما قد
نتصور .معىن هذا أن بلدا اكملغرب هو بلد انطالق واستقبال يف نفس الوقت ،وهذا جيعله
يف مقدمة املعنيني باهلجرة وقضاياها .وتعيش دول أوروبية عديدة هذا الوضع املزدوج
الذي يلزمنا الويع به .ورمبا تسامه تقنية «الوخز باإلبر يف املناطق احلرضية» اليت
توظفها فدرياك ماطا يف الفضاءات احلرضية العمومية يف حتقيق هذا الويع.
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مداخالت املائدة املستديرة
جليل بناين
نفتتح هذه املداخالت بالسيدة فدرياك ماطا ،ويه فنانة اشتغلت يف مجيع أحناء العامل حاملة معها مه
التحسيس بدور الفن واإلبداع .أما املداخلة املوالية فستكون من نصيب الصحافية وخمرجة األفالم الوثائقية
هند املؤدب الفرنسية من أصول تونسية القادمة إلينا من باريس وعدة بلدان أخرى اشتغلت فهيا ،خاصة مرص
وتونس .يف سنة  ،2011خطرت هلند فكرة توثيق أحداث ثورة اليامسني بتونس وثورة  25يناير مبرص .وقد
ركزت يف فيملها الوثائيق الذي ستحدثنا عنه يف مداخلهتا عىل الشباب وكيف عاشوا هذه األحداث .بينت
هند أن شباب مرص وتونس لديه الكثري من اإلماكنيات وقدر ال يسهتان به من اإلبداع ،السميا يف املوسيىق
اليت تتجاوز احلواجز وخترتق لك احلدود .وحىت نكون فكرة أوحض عن أفالم هند املؤدب وقدرة الفنون
التعبريية واإلحيائية عىل صنع التارخي وختليده سنشاهد مقتطفات من هذا الفيمل.
يسعدين جدًا أن أكون بينمك اليوم وأن أدير النقاش يف هذه املائدة املستديرة ،خاصة وأنين كنت عىل الدوام
مهمتًا بقضايا الشباب .قد يتساءل املرء عن املستقبل وعن هذه الظواهر اليت تمسى «ثورات» أو انتفاضات
أو حراكت .ويف الواقع ،لكنا نشعر أن هنالك أمل يف تونس وأن األمور تسري إىل األمام بشلك عام ؛ وحنن
هنا يف املغرب نتابع املهشد التونيس باهمتام .لكن هذا ال مينع من أن بعض القطاعات ال حتظى باالهمتام
الالزم ،وأبرزها قطاع الشباب .االسمتاع إىل الشباب ليس فقط بأن يقول املسؤول «أنا فهمتمك ...أي نعم،
أنا فهمتمك» ولكن أيضا بأن يفهم كيف يغري هذا الشباب املجمتع كلك .ومبا أننا يف مدينة حدودية ،فاهلجرة
من أمه مواضيع اإلعالم الدويل ،مفن املهم االسمتاع لوجهة نظر الشباب املهاجر .هلذا قررنا دعوة ممثيل
دائرة الطلبة األفارقة من جنوب الصحراء بوجدة يك يقدموا لنا تصورمه للحياة يف بلد املهجر وصعوباهتا
وسيعرفوننا عىل مجعيهتم .وحىت ال أطيل عليمك أكرث ،أعيط اللكمة لألستاذة هند املؤدب ؛ ولتتفضل
مشكورة.
هند املؤدب
أود ً
أوال توضيح ما جيمعين بفدرياك ماطا ،رمغ أننا من عوامل خمتلفة جدا .حصيح أن فدرياك امرأة تشيلية
تشتغل يف الرمس وإعادة إنتاج الفضاءات العمومية وأنا امرأة فرنسية-مغربية-جزائرية-تونسية تصنع
األفالم الوثائقية ،لكننا نشرتك يف عالقتنا القوية بفكرة املتخيل واهمتامنا بقضايا الشباب .قال األستاذ
جليل أن الثورات العربية جعزت عن حتقيق أهدافها السياسية .لكن ،ما هيم فعال ليس النجاح السيايس هلذه
الثورات ،بل تأثريها عىل متخيل املجمتع .هذا التأثري عىل املتخيل أصبح أمرا واقعا نملس أثره عىل شباب
املغرب وتونس والعامل العريب والتشييل .وأنا اليوم سأحاول تقدمي مجموعة من الدالئل عىل أن اخليال يف حقيقة
األمر ال يوجد خارج الواقع بل جزءا منه ويؤثر هيلع مكا تفعل السياسة واالقتصاد أو رمبا أكرث.
جليل بناين
أعيط اللكمة اآلن لألستاذة فدرياك ماطا.
فدرياك ماطا
فقط كتوضيح بسيط قبل أن أبدأ ،سنعرض مجموعة من الصور بيمنا أحتدث أنا يف مواضيع خمتلفة قد ال
ترتبط مبارشة هبذه الصور .ثانيا ،أشكر رفيقيت يف رحلة املتخيل والبحث املستحيل ،األستاذة أمينة املؤدب
عىل كالمها امجليل .وأنا جد سعيدة باملشاركة يف هذه املائدة املستديرة باملغرب الذي أزوره ألول مرة.
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يف احلقيقة ،تلهمين كثريا هذه احلوارات وحتفزين عىل املزيد من العطاء ،خاصة أنين أشارك رفقة هند
اليت تناضل يف امليدان من أجل حتقيق أمور كثرية أحاول حتقيقها عندما أرمس ،وأنا مستلقية عىل رسيري.
أما خبصوص قضايا الشباب اليت حناول مناقشهتا وتسليط مزيد من الضوء علهيا ،فأعتقد أن اإلجابة
املمكنة ،السميا يف املجمتعات حيث األفق مسدود متامًا وحيث ال تنهتي الكوابيس ،يه أن لك واحد منا
مطالب بتحفزي روح الشباب بداخله ،أي أن يتحىل بجشاعة الغوص يف أمعاق األشياء اليت جيدها غامضة
وحياول فهمها .وخشصيا ،أعتقد أن السري يف هذا املسار سميكننا من فتح األبواب املوصدة وإعادة تشكيل
البعد الكوين يف احلياة .لقد رأينا للتو صورة ُتظهِر لوحة جدارية أجنزهتا يف التشييل اليت هشدت انقالبا
عسكريا دمويا سنة ( 1973اغتيال الرئيس ،قتل الناس واحتجاز املعارضني.)...
ومبارشة بعد هذه الفاجعة ،صارت الساحات مهجورة ورصت أتساءل  :كيف ميكنين إعادة الناس إىل
هذه الساحات ؟ فوجدت اجلواب عىل سؤايل يف فن النحت بتقنية أمسهيا «الوخز باإلبر يف الفضاءات
احلرضية» اليت تعين خلق مشاريع إبداعية يف مناطق حمددة من املدينة تكون قادرة عىل تنشيط الطاقات
اإلبداعية اليت كبهتا العنف وخلق واقع ومتثالت جديدة .لك واحد منا حيمل يف داخله صدمات معينة ختلق
فيه مناطق مظملة يستعيص هيلع الوصول إلهيا وكشف ما يكتنفها من مغوض .وأرى أن الويع هبذا الواقع
مهم جدا ،ألننا رصنا نهترب من مواجهة صدماتنا وواقعنا بالعيش يف عامل مثايل خنلقه ألنفسنا عىل شاشة
اهلاتف والتلفاز واحلاسوب .ومن نتاجئ اسمترار هذا الوضع واستفحاله احمتال انقراض اجلنس البرشي.
يف الواقع ،إذا حتقق هذا االحمتال فهو ال يعين الكثري يف مقاييس الكون .ولكننا مكنمتني للجنس البرشي،
نراه أمرا جلال نمتىن حتاشيه .وخشصيا ،أعتقد أن مسؤولية ابتاكر أشياء جديدة ترفع مستوى الويع لدى
امجليع يه مسؤولية ملقاة عىل عاتقنا حنن املبدعون بشلك عام.
هذه الصورة اليت تروهنا اآلن صورهتا مبدينة فوكواك اليابانية ،قرب هريوشميا .ويه تعرب عن حالة من
العنف الشديد .ويف احلقيقة ،صور كهذه جتعلين مقتنعة أننا حماطون دا ً
مئا بأشباح تتولد من صدماتنا
الخشصية وصدمات أسالفنا وجممتعنا كلك .هلذا من املهم جدا فهم كيف حيمل الناس بشلك خمتلف عن
بعضهم البعض .أنا مثال ،حملت يف أول ليلة يل باملغرب أنين رياحٌ  .ومل يسبق يل أن رأيتين رياحا يف أي من
سالف أحاليم حىت منت يف حضن وجدة ،حيث يعانق اجلبل البحر .وبال شك ،خوض جتربة خيالية كهذه أمر
مثري حقا.أما الصورة املعروضة اآلن فقد التقطهتا مبدينة سان نازير الفرنسية خالل حفل كبري لنحت متثال
حورية حبر تذكر بدور املدينة يف التجارة املثلثية األطلسية (التجارة الثالثية) والعبودية وتنفض الغبار عن
فرتة مهمة جدا من تارخي املدينة ،تارخي مسكوت عنه .بعض الناس ،قد ال تعجب األشاكل واأللوان املستعملة
يف تبليغ الرسالة ،لكن ما هيم هو املشاركة واستعامل الفضاء العمويم فميا يفيد املجمتع ،عىل أمل أن يطبع
الناس مع هذه املبادرات اإلبداعية .عندما نيع وقوعنا يف خف األفاكر القدمية ،فالسؤال احلقييق حيهنا هو :
كيف نستبدل أفاكرنا القدمية بأفاكر جديدة ؟ وأسلويب الخشيص يف هذا الباب هو أين أختيلين وأنا أضع
مشعة فوق رأيس ينري يل ضوهئا حقيقة الناس من حويل .أمتىن أن توفقوا أنمت أيضا إىل معرفة ولو جزء
بسيط من حقيقة ذايت .يف مثل هذه اللقاءات ،خيلق املشاركون فضاءات مل تكن من قبل ،ال خوف فهيا من
التغري أو الضياع .أعتقد أنه من املهم جدا أن نلتيق ونتحاور ،ألننا حيهنا نفتح األبواب املوصدة ونفهم لك
صور العامل احلسية والالحسية خكطوة مهمة حنو تغيري العامل.
أنا فعال معجبة هبند ألهنا تعايش قضايا اهلجرة واملهاجرين بلك جوارحها .وأعتقد أنه يف مواجهة هذا
الواقع اجلديد ،سيتعني عىل لك واحد منا جهر ما هو مألوف عنده ألسباب كثرية اكحلروب أو بسبب قناعات
فكرية جديدة معينة ،خاصة أن العامل من حولنا يتغري برسعة مل نهشد هلا مثيال من قبل .لقد ضاعت منا
نقاطنا املرجعية يف ظل هذه التحوالت املتسارعة حىت رصنا نقاطا مرجعية لبعضنا البعض .حنن مطالبون
بعقد املزيد من اللقاءات يك خنلق املجال املشرتك الذي سميكننا من تبادل املعارف والتصورات حول العامل
والناس الذين يعيشون يف ظروف صعبة للغاية ،السميا أننا نعيش اليوم يف ظل نظام جديد هيزت فيه الويع.
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برصاحة ،أشعر بسعادة غامرة لكام تذكرت أنين مواطنة عاملية مبعىن اللكمة .اكن والدي دامئا يقول «املدخل
عند املخرج» ،لذلك أؤمن أننا وإن كنا نقرتب من باب الهناية فنحن نقرتب يف الوقت نفسه من باب البداية
اجلديدة ؛ وما علينا سوى الويع بذلك والعمل عىل دخول الباب الصحيح قبل فوات األوان ،وهذا أمر مثري
للغاية ! عندما نتحدث عن الشباب ونقول « مساكني» يبدو األمر مكا لو أهنم اكنوا بالفعل يف املنىف ،لكن
احلقيقة خالف ذلك .ورمغ عامل السن ،أعتقد أننا مجيعا نبىق جزء من الشباب ما دمنا خنوض جتربة
التواصل والتقامس واإلثراء جممتعني .هذا تصور جديد يليغ الفرق بني خمتلف الفائت العمرية عىل اعتبار
أننا مجيعا أمام الاكرثة.
هند املؤدب
أمتىن عزيزيت فدرياك أن حتدثينا قليال عن انقالب  11شتنرب  1973وكيف عشت أحداثه .وكيف تسبب يف
جهر الناس ساحة بالزا دي أرماس بالعامصة ؟

فدرياك ماطا
لقد اكن هشر شتنرب من سنة  1973صع ًبا للغاية بأمرياك الالتينية ،إىل درجة أنه إذا شوهد ثالثة أخشاص
معا يهتمون بالتحضري النقالب عسكري .لقد اكن النظام السائد قامئا عىل إرهاب املواطنني ،حيث مل يكن
ُيحمس لنا باخلروج بعد السابعة مسا ًء ،ومل ُيحمس لنا قط بارتداء مالبس ملونة .وعند أول هفوة أو خطأ،
قد ينهتي بك املطاف يف املعسكرات حيث تنتظرك أبشع طرق التعذيب .لقد عشنا عرشين سنة حتت رمحة
اجلرنال بينوشيه الذي حمك البالد بقوة احلديد والنار .مث جفأة ،مت طرده من السلطة بشلك دميقرايط .بعد
هشر من رحيله ،رأيت أن ساحات العامصة مازالت مهجورة متامًا .ففكرت يف فعل يشء يعيد األمور إىل
وضعها الطبييع.
من جهة ،اكن صعبا علينا كأفراد عيش حياة طبيعية ،مكا لو أصبح إحساسنا ووعينا بوجودنا أمر صعب
التحقق .ولكن من جهة أخرى ،كنا نساعد أناس آخرين ،خاصة األطفال الذين حيملون ذلك اجلزء الهبيج
والنيق فينا .خشصيا ،فضلت املساعدة بالرمس والنحت يف الساحات العمومية .بعد تدشني واحدة من
منحوتايت ،بدأ الناس يعودون إىل الساحة حيث وضعهتا واحدا تلو اآلخر بدافع الفضول حىت اعتادوا عىل
احلياة يف الفضاءات العمومية مرة أخرى .لقد أعادت منحوتايت احلياة لتلك الساحة اليت فقدت حيويهتا منذ
ً
شيئ يأىب الظهور ،مفا علينا سوى
مخسة وعرشين عاما .وبلكامت أخرى ،عندما نشعر أن فضاء معني فيه
التحيل بجشاعة التقدم إىل األمام والكشف عنه ومشاركته مع اآلخرين.
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جليل بناين
يعترب حضور الفنان يف املهشد العمويم رضوريــا للغاية .ألنه يبدع داخل جفوات وثغرات أي نظام
استبدادي .يف السبعينيات ،عندما اكن النظام املغريب سلطويا ،ليك ال نقول شيائ آخر ،قرر الفنان دمحم
قامسي االجمتاع مبجموعة كبرية من الشباب يف ساحة عامة بالرباط .ويف اآلونة األخرية ،اجمتع فنانون
شباب يف ساحة معومية بنية عزف مقطوعات موسيقية ؛ لكن ما إن حتلق حوهلم حشد من امجلهور ،حىت
مت تفريقهم .هذه القرارات السلطوية تلىق معارضة قوية عىل شباكت التواصل االجمتايع ،حيث تدعو
أصوات كثرية إىل جعل الفضاءات العمومية مرسحا يعرب فيه الشباب عن أنفهسم .وهذه دعوة معقولة جدا،
ألنه ال فائدة من هذه الساحات العمومية إذا مل تتح للشباب فرصة إبراز إبداعاته وألن الفضاءات العمومية
ليست املساجد أو املدرسة فقط .من ناحية أخرى ،جيب استنساخ جتربة فدرياك بالتشييل يف مجيع أحناء
العامل .وما أجعبين يف جتربهتا بشلك خاص هو أن أمعاهلا الفنية تبىق حيث أجنزهتا.
فدرياك ماطا
نعم بالتأكيد ؛ ألن هذه األمعال تتيح فرصة فتح جسور احلوار مع السلطات احمللية وساكن األحياء .ويه
مبثابة نقطة مرجعية يرجع إلهيا لك املتدخلني يف الشأن احمليل لكام تعقدت األمور ألهنا تساعد عىل االنتقال
من حالة ذهنية إىل أخرى .باملناسبة ،أمعل حاليا يف بوردو الفرنسية عىل لوحة جدارية كبرية يف ساحة تمت
إعادة هيلكهتا .واهلدف األساس من هذه اللوحة هو مجع الناس وحهثم عىل التفكري امجلايع يف مسائل
العيش املشرتك اليت تطرح نفهسا علينا بقوة ،متاما كقضايا اهلجرة والالجئني .وهكذا ،ينقل الفن مشاعر
الغضب والعنف إىل السلطات اليت يفرتض أن تتفاعل وتبدع يف تقدمي اإلجابات املناسبة.
جليل بناين
عندما يكون صوت الفنان ممسوعا ،فإن السلطات تأخذ ذلك بعني االعتبار .ذكرت قبل قليل الالجئني واهلجرة :
هذه فرصة إلعطاء اللكمة هلند املؤدب اليت ستحدثنا عن هذا املوضوع.
هند املؤدب
أنا حاليا أصور فيملا وثائقيا عن باريس مكدينة مغلقة متلؤها احلواجز اليت متنع الناس من االستقرار
والرشطة اليت تطرد األجانب إىل الضوايح .أعتقد أننا حباجة إىل التخلص من عبارة «مهاجر» و«الجئ»
ألن أولئك الذين نصفهم هبذه العبارات مه برش مثلنا .لألسف ،حنن نعيش يف عامل تنتقل فيه البضائع حبرية
بيمنا تغلق احلدود أمام الناس وتساء معاملهتم ويمت تعذيهبم ،بل ويرتكون يف مواجهة املوت .خشصيا ،أعتقد
أن تمسية هؤالء الناس «مهاجرين» أو «الجئني» يه طريقة مقنعة إلبعادمه ومترير رسالة مفادها أهنم ليسوا
مثلنا .غري أن من يفكر قليال ،سيدرك أنه اكن من املمكن أن نكون ماكن هؤالء الناس ألن ماكن والدتنا هو
مسألة حظ ال غري .وبالتايل ،ال بد من التأكيد عىل أن ال فرق بني خشص فرنيس أو سوداين أو تونيس...
ألننا مجيعا أبناء هذه األرض .أما خبصوص سؤال املتخيل ،ما شعرت به بشدة يف األفالم اليت صورهتا
هو أن ما هشدته بلد مكرص من ثورة مضادة وعودة قوية لدكتاتورية ليس فشال مبعىن اللكمة .ألنين عندما
عدت مؤخرًا إىل هذا البلد وحتدثت مع الناس يف الشارع أو سيارات األجرة ،أدركت أن مرص ما بعد الثورة
ليست مرص قبل الثورة ،رمغ أن النشطاء واملناضلني الشباب إما يقبعون يف الجسون أو مبعدون يف املنىف،
وإما قتلوا .لقد فهم الناس أن بإماكهنم تقرير مصريمه .ويعد هذا الويع هناية شلك من أشاكل االستقالة
واالنعزال .ويعين أيضا أنه حىت يف حال إجهاض الثورة الفعلية ،ففكرة الثورة تسكن العقول والقلوب .كنت
هناك عند انتخاب السييس ،الذي اكن املرحش الوحيد .واألخشاص الذين حتدثت معهم مل ينخدعوا ،لكهنم
اكنوا يأملون أن تتحسن أحوال بلدمه.
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ما أود قوله يف أفاليم هو أنه ال ميكن لدكتاتوريات جسن اخليال .وهلذا ألتيق بأخشاص ال يمتتعون بالقوة
السياسية أو االقتصادية ،لكهنم يمتتعون بقوة إبداعية .إنه ألمر مدهش ما ميكهنم فعله بقليل من املال .إهنم
يبدعون أشياء مثينة جدًا أحاول تصويرها وتتبعها كصانعة أفالم وثائقية .أنمت اآلن تشاهدون مقتطفا قصريا
من فيمل وثائيق صورته يف واحد من األحياء العشوائية املنترشة بالقاهرة واليت تبىن دون ترخيص عىل
األرايض الزراعية.
القاطنون يف األحياء العشوائية مه من يضع خريطهتا ،حيث أهنا مفتقرة للتجهزيات التحتية اليت يسبب
غياهبا الكثري من املشالك الصحية والبيئية .أكرث من ذلك ،ال تدخل الرشطة هذه األحياء الفقرية اليت تسري
نفهسا بنفهسا يف استقالل عن العامل اخلاريج .لكن لك هذه الظروف الصعبة ،ميكن لملرء أن يالحظ يف
هذه األحياء إبداعا غنيا جدا ،سواء يف املجال املعامري أواحلرضي أوالفين ،وهذا يعين أن لك يشء ممكن
رمغ الظروف الصعبة .يف الواقع ،تأثرت كثريا باللقاءات اليت مجعتين بساكنة هذه األحياء بني عايم 2011
و  ،2013أي قبل العودة إىل الديكتاتورية .من أبرز ما مزي هاتني السنتني أمنيا غياب الرشطة يف الشارع
وحرية القيام بأي يشء ؛ وهذا ساعدين يف عقد تلك اللقاءات .أما اليوم ،فال أعتقد أن بإماكين تكرار نفس
التجربة .عندما أعدت مشاهدة الفيمل مبناسبة عرضه يف معهد العامل العريب ،أصبت بصدمة  :لقد رأيت
مرص خمتلفة حيث ميكن لملرء أن يعرب عن نفسه حبرية عكس ما هو موجود اليوم ؛ وقد قلت يف نفيس حيهنا
إنه من املهم ختليد هذه اللحظات التارخيية اليت اكنت تهشدها مرص آنذاك.
جليل بناين
قلت إنك ال تستطيعني تكرار نفس التجربة اليوم .أمل حتتايج ترخيصا من السلطات لتصوير هذا الفيمل
الوثائيق ؟
هند املؤدب
يف الواقع ،مل يكن لدي أي ترخيص رمسي .بدأت التصوير مبفردي .اكتشفت الشباب الذين صورت معهم
الفيمل عرب اإلنرتنت فتواصلت معهم ؛ وقد صارت األمور عىل ما يرام حىت انهتيت .وعكس اليوم متاما ،مل
يكن حضور الرشطة قويا يف الشارع املرصي حيهنا .اكن باإلماكن القيام بأي يشء ،ال أظن اليوم األمر
ممكنا.
جليل بناين
هل عرف هؤالء الشباب أنك تصورين فيمل وثائيق ميكن عرضه عىل مجهور واسع ؟
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هند املؤدب
نعم ،لقد عرفوا دون أي لبس أنين أصور فيملا ميكن عرضه أمام امجلهور .وقد عرض الفيمل ألول مرة
عىل اإلطالق يف مهرجان اإلمساعيلية قبل عرضه يف بايق دول العامل .ويف احلقيقة ،ساعد عرض الفيمل
املوسيقيني الشباب الذين صورت معهم عىل اكتساب هشرة كبرية وتقدمي حفالت يف دول أجنبية عديدة
(إجنلرتا ،الواليات املتحدة  ،إخل) عملا أن ال أحد مهنم اكن يتوفر عىل جواز سفر قبل تصوير الفيمل وعرضه.
جليل بناين
حتدثنا عن الشباب واملهاجرين ...وفائت أخرى وربطناها بالبعد اإلنساين ألننا مجعيا من أصل واحد ؛
أليس كذلك ؟
هند املؤدب
ال أحب لكمة «فئة»...
جليل بناين
رمبا يكون تفيييء الناس أمرا رضوريا عند املؤسسات وصناع القرار ،فنحن ال نعيش يف نفس الظروف
ولسنا يف نفس الوضعية .وأخذ هذا املعىط بعني االعتبار أمر مهم جدا.
هند املؤدب
قد يكون هذا هو أصل املشلكة.
جليل بناين
إذا معلنا عىل بث الروح اإلنسانية اليت مجتعنا ،فسيكون مبقدورنا مساعدة الناس عىل حتسني ظروفهم
املعيشية والتطلع إىل املستقبل بأمل .أما اآلن ،فأعيط اللكمة ملمثل مجعية الطالب األفارقة من جنوب
الصحراء بوجدة.
مداخلة لطالب إفرييق
متثل مجعية الطالب األفارقة من جنوب الصحراء بوجدة مجيع الطالب األفارقة من جنوب الصحراء املجسلني
يف لكيات ومدارس جامعة دمحم األول .تسىع مجعيتنا اليت تؤطر أكرث من  750طال ًبا من  27دولة إىل خلق
روابط متينة بني مجيع الطلبة وجتاوز احلدود الثقافية والدينية والعرقية واجلغرافية ومساعدهتم عىل التفوق
يف مسارمه الدرايس واالندماج داخل املجمتع املغريب .تنشط امجلعية يف عدد كبري من املجاالت ،كتنظمي
األيام الرياضية واألمسيات الطالبية واأليام الثقافية واملشاركة يف متويل الرحالت امليدانية.
جليل بناين
إذا ،هل ميكننا القول إن وضع الطلبة أفضل من وضع املهاجرين غري الرشعيني أو الالجئني الذين يأتون إىل
هنا ألسباب خمتلفة .أنت مثال رمغ إقامتك هنا كطالب وتوفرك عىل الوثائق الرضورية ،مازلت تواجه ترصفات
وخطابا ال يمنان عن ترحيب وقبول .أود أن ختربنا بصدق شديد كيف تعيش يف وجدة واملغرب معوما .نتحدث
كثريا عن الضيافة املغربية ،ولكين أعتقد أن هذا ال ينيف صعوبة احلياة اليومية .لقد استقبل املغرب الطالب
األفارقة منذ السبعينيات ،ما يعين أنه دامئا اكن هلم وضع خمتلف عن بايق األفارقة القادمني مكهاجرين
غالبا ،ما جعل الكثري من املهاجرين ينتحلون صفة طالب ،لكن هل يعين هذا أن وضع الطلبة جيد حقا ؟
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مداخلة طالب إفرييق
بشلك عام ،ال نشكو من وضعنا هنا يف املغرب .وحنن ندرك أن الساكنة ال ترحب بنا بشلك كبري .عىل سبيل
املثال ،يوم امجلعة هو يوم الكسكس الذي جيمع العائلة واألصدقاء .تصلين راحئة الكسكس اللذيذة لك أسبوع
من بيت جرياين املغاربة ،لكهنم مل يدعوين قط إىل مشاركهتم تلك اللحظات املمزية من العيش املشرتك ،رمغ
أنين أعيش هناك منذ أربع سنوات.
جليل بناين
شكرا عىل هشادتك .اللكمة للحضور قصد التفاعل وإبداء الرأي.
كرمي احلدادى
أنا طالب يف ماجستري لسانيات اللغة الفرنسية بلكية اآلداب والعلوم اإلنسانية بوجدة .وقد صدرت يل ثالثة
كتب هتمت بقضايا عديدة مهنا قضايا الشباب .يف احلقيقة ،ليس لدي سؤال ،بل لدي تعليق مقتضب عىل ما
جاء يف املداخالت .فميا خيص أوضاع الشباب املغريب والعريب واإلفرييق ،ميكنين القول إننا أصبحنا
عبيدا (حىت وإن اكنت هذه اللكمة محتل معاين قدحية جدا) لشباكت التواصل االجمتايع .فنحن مل نعد
نبحث عن الثقافة يف الكتب .أتطرق يف أغلب كتابايت إىل مواضيع هتم الشباب العريب واإلفرييق .مل أحتدث
يف كتيب الثالثة عن مواضيع اكحلب والتعلمي فقط ،بل ناقشت اإلنسان من حيث هو إنسان دون أي اعتبارات
أخرى ،وهديف هو رفع مستوى الويع.
جليل بناين
آمل أن تلىق إصداراتك اإلقبال والتفاعل الذي تستحق .ويف احلقيقة ،من اجليد أن يجشع شباب مثلك لك
مكونات الشعب عىل القراءة ،خاصة الشباب أمثاهلم .من ناحية أخرى ،أتفق معك عىل أن الشاشات وشباكت
التواصل االجمتايع قادرة عىل قتل رغبة القراءة يف الناس.
أنا عىل يقني أنك أنت والشباب من أمثالك ستنرشون الويع بأمهية املطالعة أفضل منا .وأنا هنا أدعوك إىل
تأسيس مجعية وخلق شبكة عالقات تساعدك عىل تبليغ رسالتك مكا فعل شباب آخرون مبدينة الدار البيضاء
والرباط .جيب أيضا إنشاء ورشات للكتابة اإلبداعية ألهنا تساعد كثريا عىل ربط املرء بالكتاب.
فدرياك ماطا
يبني لنا إدماننا عىل الشاشات أننا قادرون عىل االتصال باآلخرين .وهذا اجلانب اإلجيايب البد من تطويره
يف االجتاه الصحيح.
جون بول اكفاليريي،
ممثل املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف املغرب
تفاعال مع كالمك أستاذة هند ،أجد ،ممكثل لملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني باملغرب ،أن
مسألة املواءمة بني املواطن واملهاجر والالجئ تشلك حتديا حقيقا .الالجئ ،بشلك عام ،هيرب من احلرب
واالضطهاد ،إخل .وقد خيتار املهاجر مغادرة بلده طواعية ،وال مشلكة يف ذلك.
ويف الواقع ،أنا بنفيس ابن مهاجرين إيطاليني قررا يف حلظة ما البحث عن مستقبل أفضل يف ماكن
أفضل .لكن ،أعتقد أنه البد من توفري محاية خاصة للالجئني ألهنم ال يستطيعون العودة إىل بلداهنم حيث
ستصبح حياهتم مهددة ،وذاك مبوجب مبدأ امحلاية الدولية الذي مينع عىل الدول إعادة الالجئ إىل بلده
األصيل إذا اكنت حياته مهددة باخلطر.
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هند املؤدب
مع ذلك ،مفنذ مارس من سنة  ،2017أعادت فرنسا مثال عددا من الالجئني إىل السودان اليت ألقت هبم يف
الجسن بهتمة مغادرة الرتاب الوطين دون ترخيص مسبق .وهذا يعىن مبا اليدع جماال للشك أن احلق يف
اللجوء مل يعد مضمونا للجميع .خشصيا ،أعرف أناس كرث فروا من نفس البلد لألسباب نفهسا .لكن املفارقة
الصادمة يه أن بعضهم حصل عىل حق اللجوء يف فرنسا ،بيمنا حرم منه البعض اآلخر .وهذا يدل عىل
أن بعض الدول تتعامل مع الفارين من احلروب واملوت مبنطق احلصص (الكوطة) ،ما يشلك رضبة قوية
حلق اإلنسان يف اللجوء .وما يبعث عىل األىس خبصوص البلدان األوروبية هو أهنا بنت ثروهتا عرب هنب
ثروات بقية العامل دون حسيب أو رقيب .تتحدث هذه البلدان كثريا عن حق اللجوء ورضورة استقبال الالجئ
ومحايته ،لكهنا ال تتخذ أي إجراءات فعلية يف هذا االجتاه ألهنا يف احلقيقة تقول ما تقول فقط لتتخلص من
تأنيب الضمري .وبناء عىل ما سبق ،فالفرد الذي يقدم طلب اللجوء يف فرنسا ،فكأمنا يلعب اليانصيب فقط.
جون بول اكفاليريي
يواجه حق اللجوء صعوبات يف مجيع البلدان بسبب مشالك كثرية تصعب تطبيقه ومنحه ملن يستحقه فعال.
مفثال ،يغادر مهاجرون كرث بلداهنم ألسباب خمتلفة ال هتدد حياهتم ،وأنا أحرتم اختيارمه ،لكهنم يطالبون
حبق اللجوء ويزامحون أو حيرمون آخرين مه أوىل مهنم به .هلذا البد من محاية األخشاص املهددة حياهتم
يف بلداهنم األصلية.
هند املؤدب
جيب أن نكون حذرين يف تعاملنا مع لكمة «مهاجر» املستخدمة يف وسائل اإلعالم ،ألننا خنلق مسافة وفرقا
بني الناس ونلحق رضرا جسميا مببدأ املساواة أمام القانون .ومع مرور الوقت ،سيصبح يف املجمتع الواحد
فئة تمسى املواطنني وفئة تمسى اآلخرين ،وهذا بال شك انهتاك خطري حلقوق اإلنسان.
لألسف ،حتدث هذه األمور يف قلب باريس .فقط حىت أكون واحضة ،أنا ال أقول البد أن يكون مجيع الناس
يف نفس الوضع املرحي ،وإمنا أدعو إىل التخيل عن مصطلح «الجئ» أو «مهاجر» ؛ وأنا هنا أحتدث مبنطق
فلسيف بالدرجة األوىل .إذا تأملنا يف املتخيل والالويع امجليع الغريب سرنصد مجموعة تصورات وأفاكر
خطرية حول اهلجرة واملهاجرين تبعث عىل القلق .وألننا ال نعيط اللكمة هلؤالء املهاجرين ،يرتخس يف أذهاننا
أن هؤالء الناس ال ميكهنم قول «أنا» وأن ال حق هلم يف الوجود والعيش الكرمي .ومعوما ،عندما تكون هناك
ندوات حول هذه القضايا ،فإننا ندعوا خرباء وخمتصني ،وهذا أمر جيد ؛ لكننا ال ندعوا الالجئني أو املهاجرين
للتحدث ،وهذا بالنسبة يل مشلك كبري .لدى آخذ مسافة عندما يتعلق األمر باستخدام هذا املصطلح الذي
أنسانا أهنم برش مثلنا.
جليل بناين
لألسف ،الواقع يقول أن هذا املصطلح موجود .وإذا أردنا جتاوزه فعال ،فيجب أن نعيش وحنن مؤمنون أننا
لكنا بشلك أو بآخر مهاجرون ونتاج للهجرة .خشصيا ،أؤمن أنه من الصعب احلديث عن الفكر والثقافة والقمي
اإلنسانية وتطورها دون استحضار دور اهلجرة .ويف احلقيقة ،قد يكون اإلنسان مهاج ًرا حىت داخل بلده.
مداخلة
التحدي الكبري الذي نواجهه يف معلنا مع الشباب هو معرفة سبل جعلهم قادرين عىل لعب أدوار إجيابية
ومؤثرة دون السقوط يف نزعة التشبيب املتحاملة عىل الفائت السنية األخرى وبالتايل خلق رصاع بني
األجيال .ونالحظ يف مغرب اليوم مثال أن عدد وتأثري املتقاعدين والشباب يف ارتفاع مسمتر.
105

من ناحية أخرى ،هناك معل كبري جيب القيام به عىل مستوى ختليد الذاكرة مبختلف األشاكل اإلبداعية املمكنة
اكلفيمل الوثائيق الذي صورته هند املؤدب .وقد تأكد لنا خالل لقاءات نمظهتا املنمظة احلقوقية غري احلكومية
أوروميد دعت إلهيا فائت عريضة من مجيع بلدان املتوسط أن هناك إمهاال كبريا للذاكرة امجلعية .لكن جيب
االعرتاف بصعوبة االشتغال عىل هذا املوضوع .فإذا حتدثنا مثال عن املغرب الكبري ذي اخلصوصيات العربية
واألمازيغية واألفريقية ...فاالشتغال عىل الذاكرة أمر معقد للغاية.
هنا أعود إىل فكرة خلق مشاريع صغرية يف مناطق حمددة داخل املجال احلرضي اليت ذكرهتا فدرياك
مرشوعا مت تنفيذه بالتعاون مع اليونيسف حتت شعار «الطفل واملدينة» .وقد شارك الشباب يف
ماطا ألذكر
ً
هذا املرشوع بشلك فعال يف مرحلة التخشيص ،إذ جيب حترير الشباب من قيود رؤى وتصورات البالغني
وسيطرة املؤسسات عىل لك يشء ومنحهم فرصة املشاركة يف اختاذ القرار.
فدرياك ماطا
السؤال (أو اإلجابة) هو  :كيف نصل إىل تطوير اإلبداع ؟ وأقصد هنا سبل تطوير اإلبداع فينا ويف األطفال
واملتقاعدين واملسؤولني احملليني .لكن يف ظل تعرث هذا املرشوع وإدمان الناس عىل الشاشات ،جيب أن
نتساءل حول سبل إعادة االتصال حبسنا التخيييل وإعادة بعضنا إىل البعض كبداية .جيب أن نكون قادرين
عىل خلق فضاءات حمايدة حيث ميكن للوالدين واألطفال واألجداد التاليق ومعاجلة صدماهتم املختلفة .ومن
خالل هذه «األماكن املقدسة» ،ميكننا أن نعيط صورة جديدة عن املدينة .واألكيد أن فضاءات كهذه ميكن أن
حتتضن تظاهرات خمتلفة اكلتظاهرات الفنية والسياسية.
مداخلة
أتفق مع األستاذة هند خبصوص استخدام لكمة «مهاجر» .فلقد استقبلت بلدي تونس عام  2011أكرث من
مليون لييب ومل تعتربمه «مهاجرين» ورحبت هبم رمغ لك صعوباهتا األمنية والسياسية واالقتصادية .ما أريد
قوله هو أن حديث ومقاربة أوروبا عن هذه القضية املعقدة بشلك خمتلف معا نقوم به ليس مستغربا.
يف الواقع ،ما قام به الشباب التونيس خالل تلك اللحظات التارخيية اليت هشدهتا تونس استثنايئ حقا ،فقد
استمثروا الفضاء العام مبختلف أشاكله ،وبشلك ممزي .وهذا مل يكن ممك ًنا ال يف زمن بن عيل وال يف زمن
بورقيبة .لقد استمثروا الفضاء العام يف إظهار إبداعاهتم وتنظمي تظاهرات خمتلفة أفادت املجمتع.
فدرياك ماطا
جيب أن تتوفر املدارس واإلعداديات والثانويات عىل براجم للتعمل الذايت يف املجال الفين حىت يمتكن
الشباب من تطوير قدراهتم اإلبداعية.
جليل بناين
لألسف ،دامهنا الوقت .اكن النقاش شيقا للغاية رمغ أننا مل نوفق يف تسليط الضوء عىل لك جوانب هذا
املوضوع املهم جدا ؛ لكن يبىق النقاش املوسع مسمترا ،ولقائنا اليوم هو مسامهة يف هذا النقاش .يف
اخلتام ،مل يبق يل إال أن أشكر املتدخلني عىل إهساماهتم القمية واحلضور الكرمي عىل حسن اإلصغاء
واملتابعة.
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موجز مداخالت املائدة املستديرة
جنح األستاذ اجلاميع املختص يف الدراسات اإلسبانية واألندلسية موالي امحد الڭمون،
وهو غين عن لك تعريف يف تسيري هذه املائدة املستديرة بلك اقتدار .بعد افتتاح اجللسة
بأسلوبه املمزي ،أعىط اللكمة للاكتب والنارش واملرتمج الفرنيس من أصول تونسية
األستاذ روين دوسياكيت الذي بني باململوس كيف وصل إشعاع األندلس يف العصور
الوسىط إىل إيطاليا وكيف أثر الفكر واألدب العربيني يف اكتب عظمي حبجم دانيت
أليغيريي مؤسس اللغة والثقافة اإليطالية احلديثة.
يمسى دانيت بالشاعر األكرب واألعظم ،وهو أول شاعر ينظم باللغة اإليطالية بدل اللغة
الالتينية خالفا ملا جرت هيلع العادة آنذاك .وقد نال شعره إجعاب امجليع .ازداد هذا
الشاعر العظمي مبدينة فلورنس عامصة إقلمي توساكنا سنة  ،1265حيث نشأ وهو يكتب
ويتحدث هلجة حملية ستصبح فميا بعد القاعدة األساس يف بناء اللغة اإليطالية.
107

عرف عن دانيت إجعابه الكبري بالشاعر الالتيين فرجيل ،مكا أن بعض الباحثني متفقون
عىل أن الرجل تأثر أيضا بالشاعر اإلغرييق هومريوس.
يف احلقيقة ،متنحنا هذه املائدة املستديرة فرصة االطالع عىل التأثري الكبري لألدب
والثقافة العربيني يف فكر دانيت وأسلوبه الذي أصبح أكرث نضجا خالل السنوات األوىل
من القرن الثالث عرش الذي هشد بداية احنطاط دولة املوحدين (تويف دانيت سنة )1321
وبداية حروب االسرتداد اليت ستنهتي بسقوط مملكة غرناطة سنة  .1492هذا يعين أن
دانيت عاش إبان ذروة وأوج اإلشعاع الفكري لألندلس.
حيرض معنا أيضا أحد أعالم الشعر العريب املعارص ،ابن مدينة فاس دمحم بنيس،
والذي بلغت هشرته العاملية ،والذي ركز يف معظم أمعاله عىل الشعر واللغة العربيني،
حيث أن بنيس حيتفل يف مداخلته بتارخيه وتراثه األندليس الذي له تأثري معيق يف
مسقط رأسه حىت يومنا هذا.

ضيف آخر أسعدنا حضوره معنا اليوم ،وهو ممثل منمظة «الثقافات الثالث» والباحث
اإلسباين أنطونيو شافيس .يستحرض ضيفنا الكرمي يف لكمته التنوع والغىن واإلهسامات
املسمترة اليت جاء هبا املكون األندليس من أرايض شبه اجلزيرة األيبريية إىل مشال
إفريقيا .وضيفنا ،يرى ويعتقد أن املوروث األندليس حيوي ومازال ينبض باحلياة حىت
يومنا هذا.
لقد بلغت نقاشات هذه املائدة املستديرة حمطهتا األخرية متحررة من مشاعر احلنني
إىل املايض ،بل جاءت حمتفلة باملوروث الثقايف األندليس يف أبعاده وصوره العرصية
املختلفة اليت نمتلكه من خالهلا ومؤكدة أمهية استعانتنا به يف استرشاف املستقبل.

108

مداخالت املائدة املستديرة
موالي امحد الڭمون
مجعت هذه املائدة املستديرة ثلة من املثقفني من املغرب وإسبانيا وفرنسا .وبالفعل ،حيمل مصطلح
«األندلس» دالالت جغرافية وتارخيية معيقة يف اآلن ذاته .األندلس موضوع إشاكيل ألننا ال نعرف عىل
وجه اليقني هل هو جزء من املايض أم احلارض أم املستقبل .هل األندلس مايض مؤمل وذكرى حزينة مكا
قال عبد الكبري اخلطييب أم إهنا منوذج جيدر بنا استحضاره يف حارضنا ومستقبلنا ؟
صور األستاذ عبد الكبري اخلطييب األندلس كقوة جذب تجسننا يف املايض وتغرقنا يف أجواء احلنني
والباكء عىل األطالل عىل حنو يشتت انتباهنا اجتاه احلارض واملستقبل .وهيلع ،اعترب أنه ال بد من إعادة
قراءة وفهم تارخي األندلس للوقوف عىل عوامل توافق وجتانس مكونات املجمتع األندليس وتشبعه بقمي نبيلة
كتقبل اآلخر والتعددية ،مؤكدا أنه حيهنا فقط سيكون احلديث عن األندلس مفيدا.
أعيط اللكمة اآلن للنارش والروايئ والاكتب املرسيح واملرتمج من اإليطالية واليابانية إىل الفرنسية
روين دوسياكيت ،الفرنيس ذي األصول التونسية .وسيحدثنا الضيف الكرمي يف مداخلته عن «الكوميديا
اإلهلية» ،أعظم معل أبدعه دانيت أليغيريي ،أهشر اكتب ومفكر وشاعر وسيايس من فلورنسا.
روين دوسياكيت
صهر فهيا املكون
سأتطرق يف مداخليت إىل موضوع هيمنا مجيعا .سأحتدث عن العامل اإلسباين كبوتقة ُ
العريب مع مكونات أخرى عىل حنو مكن العامل العريب من التجيل يف «الكوميديا اإلهلية» اليت ترمجهتا
مؤخرا إىل اللغة الفرنسية .لقد تساءل العديد من الباحثني املختصني يف العامل العريب ،خاصة املهمتون
بالدين اإلساليم ،منذ بداية القرن العرشين خبصوص مدى تأثر دانيت باملؤلفات العربية .ومما يعيط
رشعية هلذا التساؤل اعرتاف دانيت خشصيا يف العديد من مؤلفاته («الكوميديا اإلهلية» و«الولمية») بفضل
األدب العريب وبعض الفالسفة العرب هيلع .بطبيعة احلال ،أكرث من اكن يشري إلهيم دانيت مه يف الواقع
ابن سينا وابن رشد من حيث أهنام ناقالن وممرران للفكر األرسيط .إذا أول يشء مهم تأكدنا منه عند
دانيت هو متتعه بثقافة االعرتاف.
األمر الثاين الذي أريد التطرق إليه رسيعا جدا يف مداخليت -مادام األمر متاح للجميع وميكن اإلطالع
هيلع يف جملدات  -يتعلق حبضور مفكرين عرب كبار يف ثنايا العمل األديب العظمي «كوميديا اآلهلة» .ومبا
أن دانيت ذكر هؤالء املفكرين العرب مضن فصل «اجلحمي» يف مصنفه ،فالبد ،حسب البعض ،أن نرى
كيف قدمهم .يف احلقيقة ،دانيت وضعهم يف منطقة رمادية غري واحضة عىل اعتبار أهنم ممن تعذر علهيم
االسمتاع إىل لكمة املسيح ألسباب خمتلفة كتلك املتعلقة باجلغرافيا أو الزمن .لقد رفض دانيت إدانهتم،
وهذا أمر مهم للغاية .يف مقابل ذلك ،قذف دانيت مبحمد يف اجلحمي دون تردد الدعائه النبوة ورفضه ابن
الرب يسوع املخلص .هذا يعين أن دانيت تبىن املوقف العام للكنيسة من نيب اإلسالم.
النقطة الثالثة يف مداخليت أخصصها للفيلسوف اإلساليم اإلسباين العظمي ميغيل آسني بالثيوس .من
مشاريع هذا الرجل دراسته لك مؤلفات دانيت وعىل رأهسا «الكوميديا اإلهلية» حبثا عن أي أثر لنصوص
تنسب إىل نيب اإلسالم دمحم بن عبد اللـه أو أيب العالء املعري من «رسالة الغفران» .سأبني يف الوقت
املتبيق يل كيف أحالت «الكوميديا اإلهلية» عىل الفكر واألدب العربيني واستفادت مهنام ممكثل رئيس للروح
والرؤيا اإلسالمية  -مكا يرى بالثيوس -وممكرر رئيس للفكر والفلسفة والعلوم القدمية ؛ وسأفعل ذلك من
خالل ثالثة أوجه .تعترب «الكوميديا اإلهلية» خالصة وافية لعلوم العصور الوسىط منذ بداية القرن الرابع
عرش .وهذا يؤكد أهنا تلعب أدوارا أخرى اكلدور التأرخيي إىل جانب دورها األديب الشعري.
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أردت أن أعرف ،مكفكر انطلق من خلفية مسيحية بعيدة متاما عن الكنيسة ،كيف استطاع دانيت املتأثر
باألفاكر املسيحية تقبل واستيعاب رؤيا وجودية خمتلفة تناقض الرؤيا املسيحية الاكثوليكية .وأردت أن أفهم
أيضا كيف أدخل يف معله ذي الطابع الفلسيف والشعري فكرا ،اكن من املمكن وضعه يف قصة أخرى
خمتلفة ومستقلة.
يتشلك تارخي منطقة فلورنسا يف جزئه األكرب من تارخي املسيحية والتارخي األورويب القدمي .مع ذلك ،يرحج
الباحثون – وهذا لكه فرضية غري مثبتة تارخييا  -أن أستاذ دانيت العظمي برونيتو التيين املستشار بديوان
ألفونسو العارش سامه يف جلب مصنفات عربية ترمجت إىل اللغة الالتينية واإلسبانية والفرنسية ؛ هذا
يعين أنه اكن هناك قدر معني من االنفتاح عىل الثقافات األخرى .ومما يدمع هذا الرأي عثور الباحثني عىل
ترمجة قدمية «لرسالة الغفران» باللغة احمللية يف منطقة بروتاين الفرنسية .النقط اليت أرشت إلهيا خمتلفة
وقد تبدو غري مرتابطة ،لكهنا مجيعها تشري إىل حضور قوي جدا لملكون العريب واإلساليم والفاريس
يف أمعال دانيت .مثال ،يشري دانيت يف مصنفه «الولمية» مرارا البن سينا وابن رشد ،خاصة فميا يتعلق
بتصوراهتام حول طبيعة الروح اليت جاءت كرشوح وتعليقات عىل أفاكر أرسطو ؛ مكا أنه استحرض اإلمام
الغزايل يف عدة مواقع .إىل جانب هذه الخشصيات ذات احلضور القوي ،ذكر دانيت أمساء بعض عملاء
الفلك الفرس .خشصيا ،أرى أن دانيت اكن ذكيا باستحضاره لك هذه الخشصيات اليت منحت معىن
وواقعية أكرب للصورة اليت رمسها عن اجلنة.
وهكذا قدم دانيت خالصة جامعة مانعة لفلسفة القرون الوسىط املستندة أساسا عىل عمل الفلك القدمي
الذي مرره الفرس ملن جاء بعدمه.
ومما ال شك فيه هو أن هذا اخلليط العجيب من األفاكر والخشصيات واألحداث بلغ أثره العميق يف بنية
وكنه الكوميديا اإلنسانية كلك .جاء دانيت عىل ذكر ابن رشد ألول مرة يف «الكوميديا اإلهلية» عندما
تساءل خبصوص أعظم مقالة عن الروح وطبيعهتا ؛ ولك من قرأ املصنف يعمل أنه اختار مقالة أرسطو
«عن الروح» .ويف هذا السياق بالذات وظف دانيت فكرة مركزية يف الفلسفة الرشدية والفلسفة الواحدية
مفادها أن أصل روح لك ذي روح هو روح واحدة كونية .اإلشارة إىل هذه الفكرة وإىل اهمتام دانيت هبا
مهم للغاية حيث يفرس مركزيهتا يف مصنفه «امللكية» املخطوط بالالتينية واملهمت بقضايا السياسة يف املقام
األول .بناء عىل ما سبق ،يصبح االعرتاف بفضل ابن رشد يف ما أنتجه دانيت أمرا ال بد منه ،وأنا أتلكم
هبذا األسلوب املبارش فقط ألن دانيت نفسه اعرتف بفضل ابن رشد ومبدعني آخرين هيلع ،خاصة الفالسفة.
حصيح أن دانيت أشار إىل ابن رشد وابن سينا يف األنشودة الرابعة من فصل «اجلحمي» من كتاب
«الكوميديا اإلهلية» ،لكنه مل يدهنام بيشء .ال بد هنا من التأكيد عىل أن األنشودة الرابعة خمصصة لكبار
فالسفة وأبطال العصور القدمية .يظهر ابن رشد وابن سينا يف فصل «اجلحمي» كخشصيتني خارجتني
عن املألوف يصعب اختاذ موقف واحض مهنا ؛ وذلك متاما ما فعله دانيت ؛ فهو مل يلحقهام ال بأهل النعمي
وال بأهل اجلحمي .وهذا قرار له دالالت عقدية وسياسية معيقة .املوقف ذاته اختذه دانيت اجتاه فرجيل أحد
الشعراء العظام الذين اعرتف هلم بالعبقرية ولو أنه يصهر يف بوتقته اإلبداعية يشء من روح هذا الشاعر.
ومن ناحية أخرى ،أردت أن أعرف األسلوب الذي اتبعه دانيت إلحقام امس نيب اإلسالم دمحم بن عبد
اللـه واحلديث عنه يف فصل «اجلحمي».
األنشودة الرابعة من هذا الفصل عنيفة ،لكهنا مل تكف دانيت عندما أراد إصدار حمكه عىل دمحم ؛ فقرر
إقامة احملمكة يف األنشودة الثامنة والعرشين املخصصة لملهرطقني ونارشي الفوىض .املثري حقا هو
أن دانيت تطرق ألنواع العذاب اليت مر مهنا نيب املسملني ومل يغفلها .لقد احتار دانيت وتردد بني إدانة
دمحم ونقل معاناته املريرة الصادمة اليت قال إنه جعز عن وصفها من شدة فظاعهتا .وقد ظهر دمحم ابن
عبد اللـه يف كتابات دانيت آلخر مرة مبناسبة إعدام الكنيسة مؤسس احلركة الدولتشينية اإليطايل فرا
دولتشينو بهتمة اهلرطقة ،حيث عرب دانيت عن تعاطف كبري مع هذا الرجل.
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ملاذا استحرض دانيت نيب اإلسالم يف هذا املوقف ؟ اكن دولتشينو عضوا يف الرهبانية الفرنسيساكنية
نسبة إىل مؤسهسا القديس فرنسيس األسزيي قبل طرده مهنا ،وإمس دمحم اكن ناقوس خطر يعلن القادم
من املعاناة مث اإلعدام.
فهم هذا التفاصيل أمر مهم ألن جهلنا هبا جيعلنا نقرأ «الكوميديا اإلهلية» وحنن نظن أن دانيت له نفس
أحاكم مينوس ملك مملكة كريت األسطوري الذي حمك العامل السفيل بعد موته .أمر مهم آخر جتب اإلشارة
إليه هو أن حضور خشصية ما يف فصل اجلحمي ال يعين بالرضورة إدانهتا لكنه يعين وقوفها يف حممكة
القايض مينوس الوثين.
جيب التأكيد عىل أن احلمك الهنايئ مل يصدر يف «الكوميديا اإلهلية» إال يف مهشد هناية العامل .وبالتايل
فالذين ألقوا نار جهنم مه أولئك الذين أدانهتم الكنيسة .دانيت اكن من أشد منتقدي السلطة الدينية املهمينة
عىل لك مظاهر احلياة آنذاك .وبالتايل فنحن ال نتحدث عن حمك يعكس موقفه يف مجيع األحوال .لقد اكن
مهام جدا أن تهشد «الكوميديا اإلهلية» حضور مفكرين عرب هلم فضل كبري يف تشلك مالحم فلسفة دانيت.

النقطة الثالثة اليت أود احلديث فهيا يه اإلشاكل الذي طرحه ميغيل آسني بالثيوس عندما قال أن
«الكوميديا اإلهلية» مستوحاة من «كتاب معراج دمحم» و «رسالة الغفران» وكتابات ابن عريب .من دون
شك ،كالم كهذا ال بد من التعامل معه حبذر وحتفظ ،خاصة أن الباحثني الذين جاؤوا من بعد ما دققوا يف
لك نقاط التاليق املمكنة بني «كتاب معراج دمحم» و«الكوميديا اإلهلية».
الفكرة األساسية حمل النقاش هنا يه فكرة سفر األرواح بعد الوفاة ،وبالضبط حدث إرساء ومعراج
نيب اإلسالم دمحم ليال إىل عامل الغيب مكا هو وارد يف «كتاب املعراج» .عندما أقام بالثيوس مقارنته
بني الكتابني تلىق انتقادات كبرية من عدة مفكرين أبرزمه لويس ماسينيون ،ألنه من اخلطأ حسب هؤالء
املنتقدين مقاربة «الكوميديا اإلهلية» من منطلق أهنا نص مقدس يف حني أهنا كتاب شعري بروح نقدية
مستفزة سياسيا ودينيا.
عمل دانيت عمل اليقني أن البابا بونيفاس الثامن اكن عدوا له .مكا أن الفالسفة املسيحيني أبدوا ردة فعل
عنيفة للغاية اجتاه ما اعتربوه إرساف دانيت يف الهنل من الفكر العريب ،خاصة بعد اعرتافه مضنيا بغىن
هذا الفكر .ملا ترمج املفكرون العرب الكبار الفكر اإلغرييق إىل العربية مل يكن دافعهم هو أسملة هذا الفكر.
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لك ما يف األمر هو أهنم أرادوا الهنل من معينه حىت االرتواء قبل نرشه عرب لك ربوع العامل .ما قلناه عن
املفكرين العرب ينطبق عىل مفكرين غربيني كأستاذ دانيت العظمي برونيتو التيين الذي مل يرتدد يف جلب
مصنفات ومؤلفات عربية وترمجهتا .هنا ،جيب النظر لألمر عىل أنه نقل وإثراء ونرش لملعرفة واحلقيقة،
وهذا متاما ما فعله دانيت .يف ختام مداخليت ،أود التأكيد عىل أن ما يبدو ثقافتني خمتلفتني حد التناقض
ألسباب أكرثها دينية مها يف احلقيقة ثقافتان تتشاراكن مجموعة من األمور اليت جيب العمل عىل بياهنا
أكرث فأكرث مع نبذ منطق رصاع األديان .واألكيد أن الهنل من الفكر العريب ال يعين خضوع املسيحية
لإلسالم .شكرا لمك عىل حسن اإلنصات ؛ وأمتىن أنين مل أخرج عن موضوعنا اليوم ،أي أسفار األندلس.
موالي امحد الڭمون
شكرا لمك أستاذ روين دوسياكيت .أنت مل خترج عن املوضوع ،بل كنت يف صلبه ملا حتدثت عن أزىه
أيام األندلس .واآلن أعيط اللكمة للشاعر دمحم بنيس.
دمحم بنيس
تمننيت أن تكون مداخليت باللغة العربية وحنن عىل أرض املغرب ،لكن أجدين مضطرا للحديث بالفرنسية.
لألسف ،هذا املعىط يف حد ذاته يطرح سؤال حقيقة األندلس بني اإلماكن وعدم اإلماكن من األصل.
ومكا قال األستاذ عبد الكبري اخلطييب ،يتحدث املغاربة عن األندلس دامئا إما حبنني ونسطاجليا أو حبزن
وجفيعة .وهذا أمر ميكن تفهمه بالنظر إىل ماكنة األندلس يف تارخي املغاربة وثقافهتم إىل اليوم .إهنا يف
لك تفصيلة من تفاصيل حياتنا اليومية ،عىل األقل ذلك ما أحلظه أنا يف مسقط رأيس فاس اليت ورثت
نصيبا وفريا من مرياث بالد األندلس .مدينة وجدة يه األخرى تبدو فهيا مظاهر احلضارة األندلسية جلية.
وبالتايل مفن الصعب حقا عىل أي مغريب احلديث عن أي أندلس جديدة.
األندلس مثال وال أروع لفكرة الكونية ؛ فكيف ال تتخذ مهنا بلدان املتوسط منارا ومنوذجا قد يقود حنو
التفامه والتعاون بدل أي يشء أخر سليب ؟ هذا أمر ممكن ،خاصة أن شعوب املتوسط عىل تنوعها مجتعها
ثقافة شاملة واحدة متزيها عن ثقافة بلدان مناطق أخرى من العامل كآسيا .حنن نتشارك ثقافة واحدة
تمتازج فهيا لك مكونات حوض املتوسط .إذا نظرنا إىل األندلس عىل هذا النحو الذي ذكرت ،حفيهنا
سنتحدث عن بلدان أندلس كثرية تنبض باحلياة .لك واحد منا يعيش يف أندلسه اخلاص ،حيث أن للفالسفة
أندلهسم ولملوسيقيني أندلهسم...
خشصيا ،دخلت عامل األندلس من خالل أول جتربة يل مع نارش إيطايل .وخالل حفل توقيع كتايب اجلديد
فتحت نقاشا مع احلضور حول األندلس ،وحتدثت عن ذلك املجال التارخيي وكأنه مألوف بالنسبة يل .وأنا
اآلن أيع متاما أن يل يف احلديث عن األندلس متعة وسكينة ألهنا ببساطة أصبحت جزء من كياين .ويف
نفس األمسية طلب مين النارش اإليطايل حتضري ديوان يف شلك مقتطفات من الشعر األندليس ،قبلت
العرض بشلك عفوي واقرتحت أن أكتب عن أندلس الشعراء .ويف احلقيقة أنا سعيد للغاية ألين تداركت
هفويت حيث أن أندلس الشعراء خمتلفة عن شعر األندلس ،والفرق بيهنام كبري .يف احلقيقية ،خشصيا،
كنت «متأثرا» للغاية بفريدريك نيتشه وكتابه «املسيح الدجال» ،الذي حيتوي مقطعا رائعا للغاية ينتقد فيه
املسيحية برشاسة عىل تدمريها الثقافة األندلسية .يقول الفيلسوف األملاين يف نفس املقطع إن املفكرين
واملبدعني لو استحقوا أي يشء عىل اإلطالق فهذا اليشء سيكون األندلس .وكإهسام مين يف طرح رواية
مقابلة للرواية الغربية ،االسبانية بالتحديد ،حول األندلس حاولت صياغة مقاربة نقدية منطلقها إعادة بناء
أندلس الشعراء .وقد منحت يف إطار هذا املوضوع اللكمة ملجموعة من الشعراء قصد طرح أفاكر جديدة،
مبعىن أن القراءة النقدية للشعر والتعمق فيه ال تمت من خالل الشعر نفسه بل من خالل أفاكر حول الشعر
وعامل الشعر .لقد نهبتين انتقادات نيتشه إىل شعر آخر وأندلس أخرى جيب تشكيلهام.
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من ناحية أخرى ،أنا ال أؤمن بفكرة النوسطاجليا .حصيح أنين من أصول أندلسية ،لكن ال عالقة يل
مبايض انهتى ووىل .أنا اليوم مغريب حىت النخاع ،ولن أعود يوما إىل إسبانيا .وحىت عندما أقرأ
لشعراء األندلس ،فأنا أقرأ هلم مكا لو اكنوا شعراء معارصين .وهذا بال شك مما ساعدين عىل امجلع بني
العربية الفصىح والدارجة املغربية وبني املسمل والهيودي وبني الشعراء والشاعرات متاما مكا مجعت بني
أشاكل شعرية خمتلفة .كنت أول من مجع خمتارات ألربعة أو مخسة شاعرات أندلسيات .وبالنسبة إيل،
هذا جمهود يعيط فكرة عن ما يه أندلس الشعراء .وبالتايل فنحن بصدد احلديث عن أكرث من أندلس
واحدة ،والفضل يف ذلك يعود لتوفر تعددية لغوية وفكرية حقيقة آنذاك .النتيجة يه بالتأكيد ،شعر ينبض
بالفرح والرسور يف جتسيد ألفاكر نيتشه العميقة ؛ هلذا أظن أن الشعر عرفين إىل أندلس السالم بشلك
مجيل وعرفين إىل أندلس الهبجة والرقص ومنحين إحساس وكأين خارج الزمن .إنين خشص يعيش يف
حارضه وينفتح عىل مستقبل.
موالي امحد الڭمون
شكرا لمك أستاذ بنيس .أعيط اللكمة اآلن ألحد عشاق املغرب وثقافته الباحث اإلسباين أنطونيو شافيس
املنيمت إىل منمظة «الثقافات الثالث».
أنطونيو شافيس
أود أن أشكر واكلة جهة الرشق وحتديدا مديرها العام السيد دمحم امباريك عىل منح منمظة الثقافات
الثالث فرصة املشاركة يف فعاليات املعرض املغاريب للكتاب بوجدة ،وقبل ذلك فرصة املسامهة يف
جمهودات التعاون الثقايف بني شعبني شقيقني.
سأتطرق يف مداخليت للرتاث األندليس واملوريسيك باملغرب الكبري وسنسافر مجيعا يف رحلة الكتشاف
إهسامات األندلسيني واملوريسكيني من القرن احلادي عرش حىت القرن الثامن عرش يف نقل الثقافة
وإثراهئا عىل ضفيت املتوسط .وسنقف عىل شواهد مادية وأخرى غري مادية يف ميادين اكهلندسة
والهتيئة احلرضية والتصوف واألدب واملوسيىق وا ِ
حلرف واملطبخ .يف احلقيقة ،ميكننا القول إن األندلسيني
واملوريسكيني لعبوا دور البطولة يف أحداث تارخيية فارقة بإرادهتم ورمغا عهنم يف اآلن ذاته .حتققت
إرادهتم ملا قرروا اهلجرة إىل الضفة األخرى .وفرض علهيم األمر الواقع ملا طوردوا وطردوا من أرضهم.
هذا التحول اكن له وقع عيمل وثقايف جد إجيايب عىل املجمتعات اليت استقبلت الفارين واملهجرين من
األندلس .فاكنت النتيجة تشلك حالة معرانية جديدة ممزية ممتدة عرب الزمن وبروز معملني كبار ومتصوفني
سالكني اكنوا منارات ألهل العرفان.
يف مراكش ،عىل سبيل املثال ،سبعة رجال مه حمكاء وعارفون أصوهلم من األندلس .نتحدث أيضا عن
مدن أخرى كثرية كسيدي بالعباس اجلزائرية وسال املغربية حيث يوجد رضحي سيدي أمحد بن دمحم بن
معر بن عارش األندليس املتوىف سنة  1364ميالدية والقادم من خميينا دي ال فرونتريا بقادس جنوب
األندلس .يؤمن مرتادو رضحي سيدي ابن عاشري القادمني من لك حدب وصوب خاصة يف املناسبات الدينية
كعيد األحضى واملولد النبوي بأنه يشيف األمراض العقلية .ومن ناحية أخرى ،عادت إهسامات األندلسيني
يف امليدان الفاليح بفائدة كبرية عىل بلدان االستقبال جنوب املتوسط حيث جلبوا معهم مزروعات جديدة
اكلذرة والبطاطس والمطامط والتني واملمشش ورخسوا ثقافة زراعة أجشار الزيتون والعنب ،باإلضافة
إىل مسامهة مهمة أخرى يف املجال الفاليح تتعلق بإدخال تقنيات ري جديدة .أما إذا انتقلنا للحديث
عن التقاليد حفدث وال حرج .أبسط مثال عىل ذلك هو رداء «الشاشية» ذي األصل األندليس الذي جنده
بلك بلدان املغرب الكبري وعىل رأهسا تونس حيث له ماكنة ممزية ،هذا الزي اإلكسسوار الشعيب طوره
املورسكيون.
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أما فميا خيص املطبخ ،فاألمثلة كثرية خبصوص األطباق والوصفات اليت يعود أصلها لبالد األندلس ومثال
ذلك ما جنده يف املغرب من إبداع يف صناعة اخلزب ومشتقاته .نذكر أيضا إدخال تقنيات ختليل مواد كثرية
اكلزيتون واحلامض وصناعة احلليب ومشتقاته اكجلنب والنقانق والبيصارة والشباكية وكعب غزال ،وحلوة
فاس ...لك هذا وأكرث هو جزء من املطبخ األندليس العريق.
ولقد اكن لملوسيىق األندلسية بدورها تأثري كبري عىل موسيىق الضفة اجلنوبية من املتوسط .عندما تعزف
الفرق املغاربية املختصة «الغرنايط» و «املعلوف» فهي جمتد تراث عريقا تناقلته األجيال بفضل التبادل
الثقايف بني الشعوب والثقافات.
من ناحية أخرى ،اكن لألندلسيني مسامهة عظمية يف جمال اهلندسة وسياسية املدينة ،وهذا يبدوا جليا جدا
يف مدن كشفشاون وتطوان اليت صنفهتا املنمظة األممية اليونسكو كرتاث عاملي إنساين.
ويف اخلتام ،أردت استحضار املفكر اإلسباين املختص يف شؤون العامل العريب بيدرو مارتيين كونلكفس
الذي يرى أن احلديث عن األندلس كيشء مل يعد له وجود واقيع ال يعين بالرضورة أهنا خارج الوجود.
خشصيا ،أجد يف هذا الكالم قدرا معقوال من الصواب ؛ فاألندلس حقيقة تارخيية وجغرافية وسياسية كهنر
هادئ جيري يف أمعاق الناس  :كأنه ينحت خصرمه فتربز مشاعر وأحاسيس واعية وغري واعية تصل حد
التناقض .األندلس مل يعد له وجود عىل أرض الواقع لكنه أصبح جزء من الوجود يف بعده الكوين .ويف
املقابل ،يرى املؤرخ التطواين دمحم ابن عبود أن وجود األندلس مل ينقطع يف الزمن ،مع تأكيده هو أيضا
عىل البعد الكوين للثقافة األندلسية .أمتىن أن تساعد هذه املسامهة البسيطة يف بيان رضورة عدم نسيان
تارخينا وهويتنا .إنه تراث ينبض باحلياة يف املدن واألغاين واملوسيىق ووسط األرس املغربية واجلزائرية
والتونسية.
موالي امحد الڭمون
نفتح اآلن باب النقاش .أمتىن منمك سيدايت ساديت طرح أسئلة مقتضبة نظرا لضيق الوقت.
مداخلة
أوال ،أشكر هذه الثلة املمزية من األساتذة عىل مداخالهتم .مل نرتدد ولو حلظة واحدة أنا وأصدقايئ يف
حضور هذا املؤمتر ملا عملنا أن تميته يه األندلس و «األندلسيات اجلديدة».
مكا متت اإلشارة إىل ذلك من ِقبل املتدخلني ...األندلس تستفز امجليع وحترك يشء ما يف امجليع .أنا أرى
أن إمس األندلس حييي فينا روح الشعر ويغذي الوعينا .لكن هل ميكننا وضع تعريف لألندلس ؟
دمحم بنيس
كيف نعرف األندلس ؟ هذا سؤال ظل يشغلنا منذ سنوات .ما أصل هذا المنوذج املمزي الذي مل يسبق له
مثيل ال بالرشق األوسط وال باملغرب وال إسبانيا ؟ أعتقد أن المنوذج اإلساليم له مسامهة كبرية يف خلق
هذا الفضاء احلر حيث تفاعلت روافد ثقافية كثرية عىل حنو جعل شبه اجلزيرة األيبريية قطعة من اجلنة
فوق األرض .خشصيا ،أهمت كثريا بتارخي إسبانيا قبل وبعد األندلس .أنا خشص يرى العامل بطريقة حرة
ونقدية يف اآلن ذاته .هل عاشت إسبانيا فرتة زاهية كتلك اليت عاشهتا إبان عرص األندلس ؟ هل توجد
إسبانيا واحدة أم أكرث ؟ هذه لكها أسئلة ميكن طرحها.
قالت الباحثة األمريكية مارية روز مينواكل املختصة يف األندلس إن نسبة العرب يف املجمتع األندليس مل
تتجاوز واحد يف املائة .وبالتايل ،فالعرب مل يكونوا غزاة ،خالفا ملا قد يظنه البعض .رمغ ذلك ،قدم العرب
مسامهة قمية يف فن العيش والثقافة والعلوم واملعارف .لقد قدموا إهسامات مجيلة باألندلس ؛ أمجل مما
فعلوا بأماكن أخرى قطعا.
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لقد اكنت هذه الثقافة جتسيدا حيا لروح السالم ومدرسة تتعمل مهنا مشارق األرض ومغارهبا .حلسن احلظ،
األندلسيون مه إسبان .واملسيحيون مه الذين طردوا مواطنهيم وعذبومه فقط ألهنم مل يكونوا مسيحيني.
نفس هذا السيناريو وقع لألسف بفرنسا حيث نلك املسيحيون الاكثوليك مبواطنهيم من الربوتستانت .اكن
هنالك متطرفون بلك من إسبانيا واملغرب آنذاك لكن الروح امجلاعية اكنت جتنح لملحبة والسالم.
من ناحية أخرى ،أحدث املرابطون واملوحدون تغريات معيقة يف املجمتعني األندليس واملغريب ،حيث
استجلبوا الفالسفة والشعراء واألطباء فتوسعت املدارك ومست األرواح وطاب العيش .لقد اكن يف ذلك
يشء من الحسر خلق حلظة تارخيية فارقة ال أظن أننا سنعيهشا مرة أخرى أدبيا وشعريا .وهلذا أنا ال
أومن بالسياسة بل أومن باإلبداع يف الشعر واألدب وهذه يه أندلسنا اجلديدة.
أنطونيو شافيس
جكواب عىل سؤالك سيديت ،أرى أن املسألة ليست متعلقة باملايض فقط  :حنن بصدد مفهوم قادم من
املايض يعيش يف احلارض ويتطلع لملستقبل .بالنسبة يل ،األندلس يه جنة التعايش .إهنا جنة ضاربة
جذورها يف التارخي حنتاج التعمل مهنا اليوم أكرث من أي وقت مىض ،ألننا اليوم أحوج ما نكون إىل سيادة
روح التعايش .وهلذا مفنمظة الثقافات الثالث حتتفل وتروج إلرث احلضارة األندلسية اليت أعطتنا الكثري
وتستوجب منا االعرتاف.
مداخلة
شكرا لألساتذة الكرام عىل لك هذه التوضيحات املهمة حول األندلس العزيزة عىل قلوبنا مجيعا .بال شك،
اختيار هذا املوضوع ليس اعتباطيا .حضارات العامل تتفاعل وتتداخل .نتحدث دامئا عن إعادة تشكيل
العامل والتقارب وإلغاء املسافات ،لكن األمور يف الواقع عكس ذلك إىل حد كبري .ينظر الشباب املغاريب
إىل األندلس عىل أهنا جنة أو إلدورادو حقييق ميكن أن حيقق فيه أحالمه ؛ أما األورويب فيعترب اهلجرة
القادمة من اجلنوب اكرثة حقيقية جيب منعها.
نشعر أننا أندلسيون ليس ألن أجدادنا عاشوا هناك بل ألن تراث بالد األندلس يف جيناتنا .حنن اليوم
جممتعون بوجدة العريقة حيث توجد املعابد الهيودية وال توجد أحياء «املالح» ألن املسملني والهيود تعايشوا
يف جتانس داخل يح واحد .توجد هنا أيضا كنيسة سان لويس الشاهدة عىل الوجود املسيحي .يف
احلقيقة ،هذه املدينة جتسيد مجيل لروح التعايش.
أنطونيو شافيس
أعتقد أن احلديث عن األندلس هو حديث عن احلداثة يف املقام األول .هلذا ،جيب علينا توظيف مفاهمي
«األندلس» يف حديثنا عن قمي املواطنة حبوض البحر األبيض املتوسط اآلن.
موالي امحد الڭمون
قبل اخلتام ،أمتىن لو يقدم لنا األستاذ روين دوسياكيت مزيدا من التوضيحات حول موقف لوسر اإلسالم
يف «الكوميديا اإلهلية» ويقول لنا هل صالح الدين األيويب قائد املسملني يف احلروب الصليبية مذكور
أيضا.
روين دوسياكيت
توجد يف «الكوميديا اإلهلية» خشصية بامس صالح الدين ،لكهنا ليست الخشصية اليت قصدت .باملناسبة
دانيت مل يكن حيدد أصول خشصياته.
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اإلبداع باألمازيغية
رئيس اجللسة  :احلسني املجاهد
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16 : 30 - 15 : 00
		
الساعة :

موجز مداخالت املائدة املستديرة
تليق هذه املائدة املستديرة الضوء عىل رؤية أصيلة ومبتكرة هدفها تأهيل األمازيغية
وتمثيهنا يف إطار معيارية ترايع تنوعها .ولقد رأت هذه الرؤية النور مع تأسيس املعهد
املليك للثقافة األمازيغية وإعالن األمازيغية لغة وطنية إىل جانب اللغة العربية يف دستور
 .2011وتركز هذه الرؤية عىل السياق الوطين املغريب ،لكهنا ترايع السياق الثقايف
املغاريب املمتد حىت مرص رشقا والنيجر جنوبا .ولقد استمثرت الرؤية اليت نريد إبرازها
اليوم مصادر معرفية متنوعة مهنا كتابات أوروبية كولونيالية وحبوث ميدانية ودراسات
أاكدميية قدمية وحديثة.
لعل أول قضية حمست يف مسلسل هتيئة األمازيغية يه قضية حرف الكتابة ،حيث مت
اختيار حرف «تيفيناغ» املكون من ثالثة وثالثني رمسا .وبعد إغالق هذا امللف ،بدأ العمل
عىل النحو والرصف والرتاكيب...
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لكن التحدي األكرب هو وضع ممجع للغة األمازيغية .ويف احلقيقة ،هذا ورش مفتوح
عىل الدوام وتبذل فيه حاليا جهود كبرية .ويف هذا اإلطار ،عرض املتدخلون املساطر
واإلجراءات املتبعة يف وضع املمجع مع رشحها وتربير اختيارها .وقد أوحضوا أن هذا
املمجع يلجأ إىل االقرتاض لكام دعت الرضورة إىل ذلك ،مؤكدين أن االقرتاض ظاهرة
لغوية كونية .رمغ أن البعض هلم موقف سليب من جتربة إرشاف املؤسسات عىل «هتيئة
اللغة» ،فالواقع يقول إن التجربة حجنت يف بلدان عديدة مع لغات خمتلفة .وبطبيعة احلال،
أبرز مثال يف هذا الباب هو ممجع األاكدميية الفرنسية .وبعد إثبات إماكنية وضع ممجع
للغة األمازيغية ،ناقش املتدخلون مشلك تزنيل هذا املمجع عىل أرض الواقع ،خاصة أن
العملية تأخذ وقتا طويال وتتطلب إرادة سياسية دامئة تتبناها لك القطاعات ،وعىل رأهسا
قطاع التعلمي.

يفرتض أن تسامه جهود املعهد املليك للثقافة األمازيغية عىل مستوى وسائل االتصال
المسيع البرصي يف ترسيع وترية متكن ومتلك األجيال الصاعدة للغة املعيارية .وهذا
اجلهد التواصيل يمتاىش واجلهود املبذولة يف قطاع التعلمي .رمغ أن الطريق مازال
طويال ،وجيمع اخلرباء عىل أن اللغة األمازيغية اليوم جاهزة لتلعب دورها لكغة دستورية
ألهنا اليوم تتوفر عىل أدوات االشتغال .ومن بني هذه األدوات ما أصدره املعهد املليك
من كتب حنو ومعامج لملرادفات (أمازيغية-فرنسية-عربية) ومقررات دراسية يمت إنتاجها
منذ سنوات.
يف اخلتام ،أشار املتدخلون إىل خماوف البعض من عدم مراعاة االختالفات احلاصلة بني
التشكيالت اللغوية األمازيغية املختلفة خالل معلية املعرية ،لكهنم أكدوا عىل ويع املعهد
هبذا املعىط وحرصه عىل التوافق ومل المشل.
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مداخالت املائدة املستديرة
احلسني املجاهد
مرحبا بمك مجيعا ؛ ستتفقون ميع عىل صعوبة مناقشة قضايا كثرية تتعلق بديداكتيك اللغة األمازيغية
يف حزي زمين ال يتعدى الساعة والنصف .هذه فقط مالحظة جانبية أردت اإلشارة إلهيا .سنناقش يف
هذه املائدة املستديرة ،املنمظة مببادرة من املعهد املليك للثقافة األمازيغية ،أمعال املعهد املليك للثقافة
األمازيغية يف اللسانيات بلك جتلياهتا ودراسات مركز الهتيئة اللغوية املتعلقة بتوحيد اللغة األمازيغية
ومعريهتا .ومنذ تأسيسه سنة  ،2001وضع املعهد املليك للثقافة األمازيغية اسرتاتيجية مطوحة هدفها
دراسة اللغة األمازيغية من لك النوايح (املمجع واحلرف والنحو والكتابة والقراءة والتعلمي والتعمل.)...
وقد حقق املعهد نتاجئ مهمة بفضل فرقه البحثية احملرتفة ،خاصة يف مركز الهتيئة اللغوية .مكا تعملون،
يسىع املعهد إىل تمثني األمازيغية وتأهيلها وتطويرها وإدماجها يف عدة ميادين من قبيل األدب والتعلمي
واإلعالم والتكنولوجيا والرمقيات ...ويرشف مركز الهتيئة اللغوية عىل عدة أحباث يف حقول معرفية متصلة
بديداكتيك اللغة والثقافة األمازيغيتني هبدف توفري أكرب قدر ممكن من العمق والدقة والفاعلية يف هذا
الديداكتيك – عمل االجمتاع والبيداغوجيا واألنرثوبولوجيا والتارخي والرتمجة  -عملا أن املركز له سياسية
نرش هدفها ترسيع وترية اكتساب ومتلك اللغة ،خاصة يف ميدان التعلمي .ويسعدين أن أستضيف ثلة من
املفكرين واخلرباء من أجل مناقشة هذه القضايا :
 ضيفتنا األوىل يه األستاذة اجلامعية مفتاحة عامر ،اخلبرية يف قضايا اللغة األمازيغية ،خاصة املعجميةوالفونولوجيا .ويه رئيسة مركز الهتيئة اللغوية التابع لملعهد املليك للثقافة األمازيغية .حتدثنا مفتاحة عن
اللغة واملعرية وإنتاجات مركز الهتيئة اللغوية ؛
 ضيفنا الثاين هو األاكدميي عبد اللـه بومالك ،الذي اشتغل لسنوات طويلة يف شعبة اللغة الفرنسية بلكيةاآلداب والعلوم اإلنسانية بوجدة .وهو اليوم منسق وحدة البحث النحوي يف مركز الهتيئة اللغوية .حيدثنا
بومالك عن إشاكلية املمجع واملصطلحية ؛
 ضيفتنا الثالثة يه اللسانية نورة األزرق اليت ستحدثنا عن بيداغوجيا وأساليب تأهيل اللغة األمازيغيةمعجميا وحنويا ودالليا ...وسبل إدماجها يف النظام التعليمي ؛
 ضيفتنا الرابعة يه األستاذة باملدرسة العليا لألساتذة فامطة أڭناو ،واليت هلا مؤلفات يف بيداغوجياوديداكتيك اللغة .وتتابع أڭناو وضع اللغة األمازيغية يف املنظومة التعلميية الوطنية منذ فرتة.
أول إشاكلية نتناوهلا يه الكتابة اإلبداعية ،حيث من الصعب جدا أن تسمتر لغة يف احلياة فضال عن أن
تتطور إن مل تكن فهيا نصوص أدبية وأدوات مجالية وخطابية وإنتاجات فنية وموروث شفهي ...ما يه إذا
آفاق اإلبداع باللغة األمازيغية وأي مستقبل للشباب ؟ نبدأ معك أستاذة مفتاحة عامر.
مفتاحة عامر
أتقامس معمك بعض األفاكر والتأمالت حول مسار تأهيل اللغة األمازيغية .سأحتدث عن املقاربة والبيداغوجيا
املتبعتني يف هذا الباب ،عىل أن أخمت باحلديث عن التحديات ،وما أكرثها .أبدأ بالتعليق عىل سؤال طرحته
وثائق الدورة الثانية لملعرض املغاريب للكتاب بوجدة  :هل متلك اهلويات واليت يمت االهمتام هبا والتأكيد
علهيا بقوة يف بلدان املغرب الكبري عىل وسائل تطورها املستقل ؟ هذا سؤال مبارش للك الباحثني املهمتني
باللغة األمازيغية ،مبا فهيم حنن ،ألن اللغة ،مكا نعمل مجيعا ،مرآة اهلوية ورمزها .خشصيا ،أرى أن
بإماكننا إعادة صياغة السؤال عىل الشلك التايل  :هل تستطيع لغات املغرب الكبري التطور باستقاللية ؟
األمازيغية حقيقة مغاربية ال ميكن إناكرها ،ويه عنرص أساس يف تكوين اإلنسان املغاريب.
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لكمك تعرفون جيدا أن الواقع السوسيو-لساين املغريب ميتاز حبضور أنمظة لغوية خمتلفة  :لن أتلكم
يف هذه النقطة ،ألهنا تتطلب الكثري من الوقت ،وألن كتب كثرية عاجلهتا .لكن بشلك عام ،عندنا اللغات
الوطنية املمتثلة يف العربية وتشكيالهتا املختلفة واألمازيغية وتشكيالهتا املختلفة ،مكا أن عندنا لغات أجنبية
(الفرنسية أوال مث اإلسبانية واإلجنلزيية مؤخرا) .مما ال شك فيه هو أن األمازيغية تارخييا لغة معزولة
ومهمشة باملغرب الكبري وأهنا لغة تواصل مشرتكة .ويف الواقع ،احلديث عن األمازيغية ،هو حديث عن
تشكيالت لغوية خمتلفة .ورمبا أحد أمه أسباب هذا االختالف هو االمتداد اجلغرايف الشاسع الذي غطته
األمازيغية منذ آالف السنني .وهنا ال أحتدث عن املغرب الكبري فقط ،بل أحتدث عن امتداد جغرايف ميتد
من املتوسط حىت واحة سيوة املرصية رشقا ومن املتوسط حىت النيجر جنوبا ومن األطليس حىت ضفاف
النيل .وبطبيعة احلال ،يرتكز األمازيغ باملغرب واجلزائر وبلدان املهجر .مل يمتكن األمازيغ من التواصل
بشلك مسمتر عرب هذا الفضاء الشاسع ،ما نتج عنه انعزال لك مجموعة يف فضاء معني وتطور تشكيالهتا
اللغوية مبعزل عن بعضها البعض .ومتتاز األمازيغية بطابعها الشفهي .وعىل العموم ،االختالفات املجسلة
بني هذه التشكيالت اللغوية ليست اختالفات جوهرية ،وميكن جتاوزها.

لقد عرف واقع اللغة والثقافة األمازيغيتني باملغرب حتوال الفتا يف السنوات األخرية ،خاصة بعد خطاب
أجدير يف سنة  - 2001قريبا سنحتفل بالذكرى السابعة عرش للخطاب  -الذي أعلن تأسيس املعهد املليك
للثقافة األمازيغية .وهكذا بدأ مسار مؤسسة اللغة األمازيغية .وبطبيعة احلال ،أبرز حمطة يف هذا املسار
يه إعالن دستور  2011األمازيغية لغة رمسية يف الدولة املغربية .أرى أننا حققنا نتاجئ سارة ومرضية
عىل مستوى توحيد اللغة .والرضورة امللحة اليوم يه هتيئة األمازيغية يك تصبح لغة مكتوبة قادرة عىل
االندماج يف املنظومة الرتبوية الوطنية .لن أحتدث يف املسائل التقنية ؛ عندما أقول «هتيئة» ،فأنا أقصد
توحيد ومعرية اللغة .إذا ،اكن علينا التحرك عىل مستويني اثنني  :ضبط ماكنة وموقع اللغة األمازيغية مقارنة
باللغات الفاعلة عىل املهشد اللغوي املغريب ،واالشتغال عىل النظم الداخلية يف اللغة األمازيغية ،واليت
متتاز بتنوع كبري .وأوحض نقطة مهمة هنا قبل أن أتابع مداخليت  :غالبا ما يقال إن هدف املعهد املليك
للثقافة األمازيغية هو هتيئة اللغة األمازيغية ،وهذا كالم حصيح ؛ لكنه كالم منقوص  :هتيئة اللغة األمازيغية
ما يه إال هدف واحد من بني أهداف أخرى يسىع املعهد إىل حتقيقها.
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من بني املراكز البحثية السابعة التابعة لملعهد املليك للثقافة األمازيغية ،مركز واحد فقط هيمت مبوضوع
هتيئة اللغة األمازيغية وتأهيلها يف لك أبعادها .ويعمل هذا املركز عىل بناء النظم الداخلية للغة األمازيغية
وإدماجها يف التعلمي واإلعالم والتكنولوجيا واالقتصاد ولك املؤسسات ومجتيع النصوص األدبية وفرزها
وإجراء حبوث يف التارخي واألنرثوبولوجيا ،إخل ؛ وأود أيضا التأكيد عىل أن هتيئة األمازيغية ليست هدفا
يف حد ذاهتا .أحيانا يلتبس عىل الناس معىن ومغزى الهتيئة اللغوية .البارحة فقط ،مسعنا من يؤكد أن
ناطيق اللغة ال ينظرون لعملية الهتيئة اللغوية بعني الرضا .وهذا كالم حصيح يف لك اللغات .بشلك عام،
يعترب الناطقون باللغة بأن الهتيئة اللغوية تعترب تدخال يف لغهتم وتوجيه هلا ،وهذا هو السبب الرئيس وراء
موقفهم السليب ،إذ يشعر هؤالء أهنم سيفقدون لغهتم األم ،وأننا سنفرض علهيم لغة جديدة لن جيدوا
أنفهسم فهيا .ينبيغ أن نرايع هذه املواقف اليت تكشفها لنا اللسانيات االجمتاعية يك ال يرفض متلكم
اللغة األمازيغية لغته بعد توحيدها ومعريهتا .وعىل العموم ،الهتيئة اللغوية قضية مؤسساتية  :مثال ،مكتب
الكيبك للغة الفرنسية واهليئة العامة للغة الفرنسية مها من يعنيان باللغة الفرنسية يف الكيبك وفرنسا.
ويوجد يف هذه املؤسسات رجال ونساء يعملون يف إطار نظري وبيداغويج حمدد بدقة .كيف سنتدخل
يف اللغة ؟ وما الذي سهنيئه ؟
عىل سبيل املثال ،إدماج األمازيغية يف املنظومة التعلميية يفرتض اإلجابة عىل سؤال مهم  :ما يه
األمازيغية اليت نريد تدريهسا ؟ وهذه النقطة متت مناقشهتا لكيا قبل حلظات .سؤال آخر يطرح نفسه :
عىل أي أساس خنتار التشكيلة اللغوية اليت ستخضع لملعرية ؟ هناك مقاربة تقول  :إذا اكنت عندك
تشكيالت لغوية خمتلفة تريد معرية واحدة مهنا ،لك ما عليك فعله هو اختيار تشكيلة لغوية واحدة (عىل
حساب التشكيالت اللغوية األخرى) ومعريهتا .إذا قبلنا هبذه املقاربة ،فنحن ال حمالة نتجه مبارشة إىل
املواجهة ،ألهنا مقاربة غري دميقراطية بتاتا .وبطبيعة احلال ،املعهد املليك للثقافة األمازيغية ال يتبىن هذه
املقاربة .اكن املعهد حريصا عىل تبين مقاربة تؤكد وحدة اللغة وال تنكر تنوعها  :معرية األمازيغية انطالقا
من تشكيالهتا اجلهوية واحمللية .مكنتنا هذه املقاربة من وضع النواة األساسية لنظام الصويت  :استعملنا
فونولوجيا ومورفولوجيا ومعجمية تنيمت إىل مناطق وسياقات اجمتاعية خمتلفة .ويندرج هذا العمل مضن
مسلسل طويل من الهتيئة اللغوية يتطلب اجلهد والوقت .وحاليا ،ال ميكننا احلديث عن لغة أمازيغية معيارية :
هذه لغة مل تر النور بعد .عند اختيار التشكيلة اللغوية اليت ستخضع لملعرية ،جيب االنتباه إىل العمليات
املعقدة اليت تنقل اللغة من الشفهية إىل الكتابة ،مكا جيب االنتباه إىل الغىن األديب .معرية اللغة مسار
معقد وطويل جدا .وأرى أن أمامنا الكثري لنقوم به يف هذا الباب .علينا إخبار امجليع أن املعرية معلية
معقدة تتطلب الكثري من الوقت ،وأننا سننتظر ألجيال قبل بناء لغة أمازيغية معيارية مبعىن اللكمة .حنن إذا
بصدد مسرية طويلة ومرنة تحمس لنا باملراجعة والتعديل مىت دعت الرضورة إىل ذلك .مكا سبقت اإلشارة،
تبىن املعهد املليك للثقافة األمازيغية خالل مسرية املعرية مقاربة توافقية وإدماجية ال تستثين أي تشكيلة
لغوية أمازيغية .وهذا معناه أننا نعترب تنوع التشكيالت األمازيغية مصدر ثراء نفيد منه قدر اإلماكن يف
بناء لغة معيارية مشرتكة .بعبارة أوحض ،يتبىن املعهد مقاربة تركيبية تعددية (مكا هو احلال يف جزيرة
كورسياك حيث تتعايش تشكيالت لغوية خمتلفة مع بعض يف جو من التساحم).
تطبيق هذا المنوذج يعطينا لغة معيارية تعددية .يعين أننا سنحصل عىل لغة مشرتكة دون الوقوع يف الزنعة
املعيارية .وهذا بدوره يؤكد أن املعهد ال يقول للناس «قولوا هكذا وال تقولوا هكذا» .عىل العكس متاما،
املعهد يريد أن يقول للناس «ميكنمك أن تقولوا هكذا وميكنمك أن تقولوا هكذا أيضا» .واخلالصة األساسية
هنا يه أن معال ديداكتيكيا كبريا ينتظرنا .لقد انهتينا من موضوع حرف الكتابة .واآلن جيب االشتغال
عىل موضوعني مها  :أوال املمجع واملصطلحية ،ثانيا املورفولوجيا والنحو .نعرف أن العامل املشرتك القوي
بني لك التشكيالت اللغوية املنيمت لنفس اللغة هو املورفولوجيا والنحو .أما املمجع واملصطلحية فيتجليان
يف التشكيالت اللغوية املنمتية إىل نفس اللغة بدرجات خمتلفة .هذا كالم حصيح بالنسبة إىل لغات عديدة.
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أول يشء مقنا به هو ضبط نظام الهتجئة .بدأنا هذا املرشوع سنة  .2003-2002واليوم نتوفر عىل نظام
هتجئة مستقر له قواعده .بناء هذا النظام خطوة مهمة يف مسار االنتقال من الشفهية إىل الكتابة .وأشري
هنا إىل أن «تيفيناغ» تتضمن ثالثة وثالثني حرفا .راعينا يف اختيار هذه الرسوم مجموعة من املعايري
احملددة يف نظام الهتجئة ،الذي ميتاز بطبيعة فونولوجية بارزة  :أي أنه ال يرمس لك األصوات املنطوقة.
نعمل جيدا أن اللغات ال تكتب دامئا مكا تنطق ؛ هناك نوع من المتيزي بني املكتوب واملنطوق .عىل سبيل
املثال ،يعرب عن «األرض» يف إحدى التشكيلة اللغوية األمازيغية بعبارة «آاكل» ،بيمنا يعرب عهنا يف تشكيلة
أخرى بعبارة «آشال» ويف تشكيلة ثالثة عبارة «آخال» ...املهم هو توفري نظام هتجئة مستقر .وحني توفر هذا
النظام ،ال تشغلنا كثريا االختالفات يف النطق بني األفراد  :لك واحد يمسع بطريقته اخلاصة وينطق بطريقته
اخلاصة اليت لن ختتلف كثريا يف هناية املطاف .توحد الناس يف النطق بنسبة كبرية سيتحقق مع الوقت.
إذا حنن بصدد نظام هتجئة ذو طبيعة فونولوجية .أمه خصائص هذا النظام أنه ميثل لك صوت برمسه
اخلاص ،أي أن املتعمل لن يواجه مشلك التعبري عن نفس الصوت برمسني خمتلفني يف سياقات خمتلفة مكا
يف الفرنسية اليت تستعمل «ْ »fو« »phلتعبري عن نفس الصوت يف سياقات خمتلفة .ويف اللغة األمازيغية
املعيارية ،لك صوت له رمسه اخلاص بغض النظر عن موقعه يف الكالم ،هذا يعيف املتعمل من التعامل مع
صعوبة أخرى  :اختالف شلك الرمس يف بداية اللكمة عن شلكه يف وسطها وآخرها مكا يف اللغة العربية.
بالنسبة إىل املمجع ،حنن أمام مرشوع كبري نتعامل فيه مع اختالفات كثرية .ويف حقيقة األمر ،االختالفات
املصطلحية مصدر ثراء للغة املعيارية  :ميكننا مثال توظيف العبارات املعربة عن نفس املدلول مكرادفات.
عندما ندجم معامج التشكيالت اللغوية األمازيغية يف ممجع اللغة املعيارية سيكون مبقدورنا إبداع لكامت
جديدة .بطبيعة احلال ،هذه العملية تمت وفق قواعد حمددة .البد أن ننطلق من جذر يف اللغة ؛ والبد أن
تنضبط اللكمة اجلديدة للنظام الصويت واهلجايئ .بطبيعة احلال ،هتيئة املمجع تضعنا يف مواجهة بعض
القضايا ،كقضية االقرتاض  :أي موقف جيب تبنيه اجتاه االقرتاض ؟ وكيف نتعامل معه ؟
اختار املعهد املليك للثقافة األمازيغية املقاربة التالية هبذا اخلصوص  :االقرتاض إثراء ،لكننا ال نستعمله
إال عند الرضورة ووفق معايري دقيقة .ويف احلقيقة ،االقرتاض عالمة عىل حيوية اللغة وتفاعلها مع لغات
أخرى .لكن جيب أال يتجاوز االقرتاض احلد املعقول أو يكون عىل حساب املفردات األصلية .إذا حدث هذا،
يصبح االقرتاض أمرا سلبيا وجيب توقيفه ،ألنه غالبا سيدخل لنا لكامت ال حنتاجها .ويف الهناية ،يبىق
مستعملو اللغة مه احلمك  :استعامل لكامت دون غريها مؤرش سوسيو-لساين أسايس .ومكا أرشت من
قبل ،ال يوجد اختالف كبري بني مورفولوجيا وحنو التشكيالت اللغوية األمازيغية .مهمتنا يه دراسة عنارص
اللغة وهتيئهتا وخلق عالقات وترابطات بيهنا.
أرى أن التحديات اليت مازالت تواجهنا كثرية ومعقدة ،رمغ أننا حققنا قفزة نوعية يف الهتيئة اللغوية
اليت ترشف علهيا مؤسسات باملغرب واجلزائر بتعاون مع جامعات خمتلفة .ورمغ املجهود التوثييق الكبري
الذي بذلناه  -مبا يف ذلك البحوث اجلامعية املتعلقة باألمازيغية  -مازال هناك الكثري من األشياء علينا
دراسهتا .البد أن نبذل جمهودا كبريا  :حبث معمق يتطور ويتوسع ليمشل لك تفاصيل التشكيالت اللغوية
األمازيغية اليت مل ندرهسا مبا يكيف أو مل ندرهسا أبدا .ينجز املعهد املليك للثقافة األمازيغية العديد من
األحباث العملية امليدانية ويستعني بباحثني متعاونني خارجيني .يعرف جحم الطلب عىل مصطلحات ومعامج
األمازيغية ارتفاعا مزتايدا منذ دسرتهتا .وهبذا اخلصوص ،يعمل املعهد املليك للثقافة األمازيغية عىل
وضع اسرتاتيجية عامة تعيد ترتيب األولويات .وبعبارة أخرى ،يريد املعهد االنتقال من معجمية نظرية إىل
معجمية تطبيقية .نقطة مهمة أؤكد علهيا هنا  :يؤاخذنا البعض من خارج املغرب عىل أن مرشوعنا لهتيئة
اللغوية له توجه مغريب ،أي أنه حمصور يف املغرب .وجوايب هو أننا يف املغرب نشتغل عىل لك الوثائق
املتوفرة ولك املصادر املعجمية اخلاصة بلك التشكيالت اللغوية األمازيغية اليت تقع بني أيدينا .نستعني
مبمجع فوكو حول الطوارق وممجع دايل حول أهايل منطقة القبائل وممجع دولور حول بين مزاب...
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حنن نفعل هذا ألن التشكيالت اللغوية املدروسة ال تتطابق مع احلدود السياسية ،وهذه مسألة معروفة يف
اللسانيات االجمتاعية .أنا أرى أننا يف مرحلة ما سنغيط لك التشكيالت اللغوية األمازيغية ،مبا فهيا تلك
املوجودة خارج حدود املغرب .كلكمة أخرية – ال أريد خمت مداخليت بنربة متشامئة  -أقول إننا مازلنا ننتظر،
منذ دسرتة اللغة األمازيغية سنة  ،2011املصادقة عىل القوانني التنظميية الرضورية .لألسف ،مل حنقق نتاجئ
مهمة عىل املستوى الترشييع منذ  .2011بل عىل العكس ،منذ أن أصبحت األمازيغية لغة رمسية إىل جانب
العربية ،الحظنا مجموعة من الرتاجعات ،خاصة عىل مستوى اإلدماج يف املنظومة الرتبوية .يف تصوري،
البد أن حتقق اللغة والثقافة األمازيغيتني هنضهتام عرب إرادة سياسية حقيقية ودامئة وتدخل مبارش من
الدولة إداريا وقانونيا.
احلسني املجاهد
شكرا جزيال عىل هذه املداخلة الغنية جدا .حدثتنا األستاذة بشلك عام عن تطور معلية الهتيئة اللغوية،
مربزة أساليب العمل والتحديات اليت تواجه هذا املرشوع املجمتيع الكبري .أعىط اللكمة اآلن لألستاذ عبد
اللـه بومالك الذي سيحدثنا عن قضية النحو يف األمازيغية.
عبد اللـه بومالك
أسلط مزيدا من الضوء عىل بعض القضايا اللغوية اليت تطرقت إلهيا األستاذة عامر يف مداخلة عامة تؤطر
لك املداخالت األخرى .سأحدثمك عن الدور املهم الذي تلعبه أدوات اللغات يف انتشارها ورواجها وتطورها.
يف الوقت احلايل ،من البدهيي أن نقول إن انتشار اللغات ال حيدث وفق نسق خيط وعفوي .ولعل بعث لغة
حملية من رمادها وإخراجها من الشفهية واهلامشية مرتبط يف املقام األول مبا تتوفر هيلع هذه اللغة من
أدوات ،عملا أن هذه األدوات ليست الضامن الوحيد لالنبعاث واالسمترارية .معرفتنا هبذه األدوات اللغوية
تقودنا إىل إنتاج مجموعة من الوثائق (معامج وكتب حنو وأدوات ديداكتيكية ،)...فتكون النتيجة يه ارتفاع
عدد وجودة كتابات اللغة الواصفة .فميا خيص األمازيغية ،جند أن املؤسسات املعنية معلت عىل توفري لك
الظروف الكفيلة مبساعدة هذه اللغة عىل التطور .يمسي اللسانيان «ريين باليبار»» وسيلفيان أورو» هذه
العملية «التقعيد» – أي تزويد لغة برشية معينة باألدوات الرضورية للعمل وتزويدها بلغة واصفة.
تشري هذه العبارة إىل انتقال لغة معينة من الشفوية إىل الكتابة وفق تقنيتني اثنتني مها اليوم راكئز اللغة
الواصفة :النحو واملعجمية بشلك عام .وهيلع ،ميكننا القول بأن «تقعيد» األمازيغية بدأ مع األمعال األوىل
اليت كتبت يف عهد االستعامر .وميكننا أن نتحدث حسب مصطلحية األستاذ سيلفيان أورو (الثورة
التكنولوجية وتقعيد اللغة؛ مقدمة يف تارخي علوم اللغة) عن تقعيد خاريج ،ألن من كتبوا النصوص األوىل
ونقلوا تكنولوجيا التقعيد اللغوي واملعيمج ليسوا من ناطيق األمازيغية .يف الواقع ،مل يظهر أول اللسانيني
األمازيغ إال يف سنوات الستينيات والسبعينيات .ملاذا؟ ألن املعارف اللغوية املتعلقة باألمازيغية مل تكن
مكتوبة ومل تكتب يف وقهتا .وما حدث هو أن أدوات اللغة األمازيغية مت إنتاجها ألول مرة كتابيا باستعامل
املعارف النحوية الغربية ،ألسباب سياسية وتارخيية نعرفها مجيعا.
وبعد هذه املرحلة ،انتقلنا من التقعيد اخلاريج إىل التقعيد الداخيل ،أي تعقيد األمازيغية عىل يد لسانيني
أمازيغ .اهلدف الرئيس من وراء معلية التقعيد هو وصف وضبط نظم اشتغال لغة معينة .بالنسبة للغة
األمازيغية ،مل تحمط حماوالت التقعيد األوىل إىل وصف اللغة كلك؛ ولك ما سعت إليه هو وصف بعض
التشكيالت اللغوية األمازيغية احمللية ،حيث اهمت الباحثون مبناطق حمددة .لكن مع ترامك جمهودات
التقعيد منذ النصف الثاين من القرن الثامن عرش ،أصبحت عندنا قاعدة بيانات كبرية فهيا نصوص
أمازيغية مكتوبة باحلرف الالتيين ونصوص حول املمجع ومسارد وقواعد حنوية ،رمغ أهنا متأثرة جدا
بنحو اللغة الفرنسية.
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هناك مرحلتني اثنتني – ذكرهتام األستاذة عامر – يف مسار التقعيد الداخيل للغة األمازيغية  :مرحلة أوىل
متت فهيا معلية التقعيد عىل يد أفراد ومجاعات من املناضلني امللزتمني الذين حيملون مه اللغة األمازيغية،
مث مرحلة ثانية ،بدأت سنة  ،2000تمت فهيا معلية التقعيد عىل يد مؤسسات خمتصة .أعود هنا إىل قضية
الهتجئة ألقول إن ضبط هتجئة لكامت أي لغة أمر مهام للغاية يف مسلسل هتيئة هذه اللغة وتقعيدها ؛ وهذه
القاعدة تنطبق لك لغات العامل .أي اكنت اللغة املراد هتيئهتا ،أول ورش جيب البدء به هو اختيار حرف
الهتجئة .ولقد توصل العملاء إىل هذه القناعة بناء عىل دراسات لغوية كثرية يف عمل األصوات والفنولوجيا
وعمل املورفولوجيا .ملاذا ؟ ألن اهلدف من تزويد لغة معينة بأدوات االشتغال الرضورية هو االنتقال من
الشفهية إىل الكتابة يف أقرب وقت ممكن .حسب األستاذ قايض قدور ،رمبا هذا سيحمس لالنتقال إىل
الكتابة ،ولكن هذا ال يعين موت الشفهية مكصدر للهوية ،وهو ما قد مينح بعض القضايا االجمتاعية
املتداولة يف بيئة شفهية فرصة الربوز بشلك أفضل ،ألن الكتابة تمثهنا .وبالفعل ،فالتمثني الذي توفره
الكتابة أكرب من ذلك الذي توفره الشفهية لعدة أسباب ليس أقلها أن الكتابة متنحنا فرصة السيطرة عىل
املضمون وأهنا متنح اللغة املقعدة فرصة العمل واالشتغال يف احلقول العملية .وهيلع ،فانتقال لغة معينة
إىل الكتابة حيتاج تضافر لك اجلهود من أجل ضبط نظام الهتجئة أوال.
الورش الثاين بعد ورش نظام الهتجئة هو املمجع ؛ وهذا أيضا ليس حكرا عىل األمازيغية ؛ وتارخي اللغات
يؤكد هذا الكالم .وضع املمجع هو مرحلة رضورية يف معلية الهتيئة اللغوية .وهذا لكه يعين أننا بصدد
مرشوع له أولوية كربى ألنه ميكننا من مجتيع مفردات اللغة وحفظ الذاكرة املعجمية .وبالنسبة للغات
الشفهية اكللغة األمازيغية ،املمجع هو أفضل وسيلة لتخزين املفردات األساسية واحملافظة علهيا يف ظل
عدم توفر كتابات أدبية كثرية تقوم هبذا الدور .معىن هذا هو أن التعامل مع معجمية هذه اللغة الشفهية
حمصور يف صفحات املمجع .ووعيا منه بأمهية املمجع ،معل املعهد املليك للثقافة األمازيغية منذ تأسيسه
عىل إنتاج مجموعة من املعامج واملسارد .وستحدثنا زميليت نورة األزرق عن املعجمية بعض حلظات.
احملور الثالث املهم يف معلية الهتيئة اللغوية والتقعيد هو النحو .ومما ال شك فيه هو أن استخراج القواعد
النحوية يف لغة شفهية ليس باألمر الهسل بتاتا .مجيع اللغات ،سواء اكنت شفهية أو مكتوبة ،تتوفر عىل نظام
حنوي .ويكون هذا النظام موصوفا يف اللغات املكتوبة وغري موصوف يف اللغة الشفهية .ال توجد لغة بال
حنو .وعندما نتلكم عن النحو يف سياق الهتيئة اللغوية ،فنحن نتلكم بشلك خاص عن النحو املوصوف .يصف
عمل النحو القواعد اللغوية اليت متنح اللغة قدرهتا عىل صناعة املعىن .وهنا أيضا نستفيد من تارخي اللغات.
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اللغة اليت ال تتوفر عىل قواعد حنو موصوفة ،غالبا ما تعاين وضعا هشا للغاية .التوفر عىل حنو معرتف
به ،يجسل الرصف والرتاكيب والقواعد اللغوية ،وال يتعدى دوره توصية املتعمل ونصحه ببعض االستعامالت
اللغوية ،سيسامه بقوة يف بناء اللغة املعيارية .وبالنسبة لألمازيغية ،بدأت جهود وضع املعامج منذ سنوات.
وقد نرش أول ممجع سنة  1844بعد أن ألفه «فونتري دوبارادي» سنة  .1970بعد ذلك ظهرت معامج أخرى
ختص تشكيالت لغوية خمتلفة .وميتاز املرشوع املعيمج يف املعهد املليك للثقافة األمازيغية بكونه مرشوعا
شامال يغيط لك التشكيالت اللغوية األمازيغية املغربية.
احلسني املجاهد
شكرا .أجعبين مصطلحا «التقعيد الداخيل» و«التقعيد اخلاريج» وتطورمها .اللكمة اآلن لألستاذة نورة
األزرق.
نورة االزرق
سأناقش مصطلحية اللغة األمازيغية .مجيعنا نتفق عىل أن املصطلحية تلعب دورا مهام للغاية يف مجيع
اللغات ،وأن تارخيها قدمي جدا ،وأهنا تتغري من لغة إىل أخرى حسب احلاجات واألهداف املسطرة.
وختتلف املصطلحية اليت تسىع إىل «قياس» اللغة – مكا هو احلال بالنسبة ملعايري «إيزو» و «أفنور» –
عن املصطلحية املتعلقة بالرتمجة مثال .وكذلك ،ختتلف املصطلحية املعلقة بالرتمجة عن مصطلحية الهتيئة
اللغوية مثال .واللغة األمازيغية ،جكميع اللغات األخرى ،حتتاج إىل املصطلحية .إهنا وسيلة فعالة يف تطوير
اللغة ،برشط أن تكون يه نفهسا مفيدة ومعلية وتتأقمل مع التغريات واجلديد وتكون قادرة عىل إنتاج
لكامت جديدة تعكس التطورات احلاصلة عىل أرض الواقع .ومل تكن جهود حتديث األمازيغية وليدة اليوم،
فقد ظهرت أول حماوالت التحديث يف القرن املايض مبنطقة القبائل اجلزائرية مع األستاذ مولود معمري،
الذي أنتج ،من بني أشياء أخرى ،كتابني يف النحو مها « جترومت نمتازيغت» و«أماوال نمتازيغت» .هذان
الكتابان هلام أمهية كربى يف مصطلحية اللغة األمازيغية .ويف احلقيقة ،نصوص مولود معمري يف
املصطلحية نصوص مؤسسة بين علهيا ما أيت من بعدها .بعد هذه املرحلة ،ظهرت معامج خمتصة هتمت
مبجاالت خمتلفة ،اكللسانيات واجلغرافيا والرياضيات .وقد حاول الباحثون واملناضلون إجياد مرادفات
ودالالت يف اللغة األمازيغية لتوفري ما يكيف من املرادفات .ومتزيت هذه املرحلة بصدور مؤلفات مثينة قدمها
لنا هؤالء الباحثون واملناضلون الذين اكنوا حيملون مه اللغة األمازيغية.
عرفت مصطلحية األمازيغية يف مرحلة موالية تطورا ملحوظا بعد تأسيس مجموعة من املعاهد اليت تعىن
هبذه اللغة اكملعهد املليك للثقافة األمازيغية .بفضل هذه املعاهد ،أصبح ممكنا جتاوز مرحلة العمل الفردي
وبدأ مرحلة العمل املؤسسايت املنظم الذي ترشف هيلع فرق حبثية اكملة هدفها إمتام ما بدأه الباحثون
األوائل وإغناء املمجع األمازييغ .هذا العمل يستجيب دون أدىن شك ملجموعة من االنتظارات االجمتاعية.
ويندرج بشلك عام يف إطار التحوالت اليت تعرفها اللغة األمازيغية منذ فرتة .من الرضوري يف ظل هذه
التحوالت ترتيب االحتياجات السوسيو-ثقافية ووضعها يف بنية معينة ترايع التطلعات واآلمال املعرب عهنا
يف خمتلف القطاعات ،أول قطاع وجب االهمتام به هو التعلمي .ووضع املعهد املليك للثقافة األمازيغية
ممجع اللغة األمازييغ مرتبط مبجال املدرسة والتدريس ؛ وعالوة عىل هذا املمجع املدريس ،وضع املعهد
معامج أخرى لملرادفات باللغات «الفرنسية-األمازيغية» و«العربية-األمازيغية» .لك هذه اإلصدارات متوفرة
يف مكتبة املعهد املليك للثقافة األمازيغية .نقطة أخرى مهمة  :اإلعالم والتكنولوجيا الرمقية .بعد إطالق قناة
األمازيغية ،كنا يف حاجة إىل عدد من املصطلحات اخلاصة هبذا امليدان .وحلل هذا اإلشاكل ،وضع املعهد
املليك للثقافة األمازيغية معجام متخصصا يف اإلعالم لغاته «الفرنسية-األمازيغية» و«العربية-األمازيغية».
عالوة عىل ذلك ،وضع املعهد ممجع آخر خمتص يف املجال المسيع البرصي.
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ارتفع جحم االهمتام والطلب عىل مصطلحات األمازيغية بعد دسرتهتا ،ألهنا اآلن مطالبة بلعب دور
إداري واجمتايع اكن حكرا عىل العربية والفرنسية .وبالتايل اكن من الرضوري وضع معامج متخصصة
يف اإلدارة ؛ إىل جانب املصطلحات ،وتتضمن هذه املعامج اإلدارية عبارات وتمسيات تتعلق باإلدارات
والوزارات واملنمظات .ومن املتوقع أن تصدر معامج جديدة قريبا ،خاصة ممجع القانون وممجع الصحة...
وعندما نتحدث عن استعامل مفردات هذه املعامج ،تتدخل معايري ال تتصل بالرضورة بعمل اللسانيات بقدر
ما تتصل بعمل اللسانيات االجمتايع ؛ ومن هنا أمهية إجياد قنوات متكننا من تزنيل مفردات هذه املعامج
يف التعلمي واإلعالم أوال ،لكيال تبىق حربا عىل ورق.

احلسني املجاهد
حتدثت األستاذة األزرق عن جهود املعرية عىل مستوى املعجمية واملصطلحية .وقد عرضت علينا بشلك
واحض ودقيق مشاريع املعهد املليك للثقافة األمازيغية يف ميدان املعجمية واملصطلحية .مكا أكدت رضورة
االشتغال عىل هذا املرشوع قبل إدماج اللغة األمازيغية يف القطاعات املتخلفة ،وعىل رأهسا التعلمي .إدماج
اللغة األمازيغية يف منظومتنا التعلميية هو حتدي كبري ستحدثنا عنه األستاذة فامطة أڭناو.
فامطة أڭناو
ال بد من التأكيد عىل أن وضع براجم تربوية خاصة باألمازيغية يتطلب اإلجابة عىل بعض التساؤالت أوال.
ماذا نريد أن ندرس ؟ وكيف سندرس ؟ ما يه املوارد البيداغوجية والبرشية اليت حنتاجها ؟ هذه لكها
تساؤالت ينبيغ أن جييب عهنا من يضع برناجم تربوي .وحىت أكون معلية ،سأركز يف مداخليت عىل
السؤال األول  :ماذا نريد أن ندرس ؟ أنا ال أحتدث هنا عن املهارات املراد تطويرها عند املتعمل ،بقدر
ما أحتدث عن اختيار احملتوى املراد تدريسه  :ما يه األمازيغية اليت نريد تدريهسا ؟ عن أي أمازيغية
نتحدث ؟ قدمت لنا زميليت مفتاحة عامر جزء من اجلواب .يف احلقيقة ،حنن نتحدث عن ديداكتيك هيدف
إىل تدريس لغة أمازيغية معيارية ترايع لك التشكيالت اللغوية األمازيغية .هذا الديداكتيك يتبىن مقاربة
تاكملية تركيبية تدرجية وتفاعلية .ولكن مرة أخرى ،كيف نطبق هذا التصور عىل أرض الواقع ؟
أول خطوة جيب القيام هبا يه توحيد التشكيالت املختلفة انطالقا من أوجه الشبه بيهنا واإلبداع انطالقا
من املادة اخلام املتوفرة .كيف ذلك ؟
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رأينا مع الزميلة مفتاحة أننا نتوفر اليوم عىل حرف معياري وموحد هو حرف تيفيناغ ،الذي حيرتم قواعد
نظام الهتجئة .يشء آخر مهم جيب القيام به هو استعامل املفردات املشرتكة بني خمتلف التشكيالت
األمازيغية مثل «أغروم» و«أنزار» و«أفوس» و«أدار» ...معلية أخرى مهمة يه اسرتجاع مفردات فقدت
أو بدلت مبفردات مقرتضة .بالنسبة لملدرسة ،نعمل عىل استبدال بعض هذه املفردات املقرتضة مبفردات
أمازيغية اكن تستعمل من قبل مثل «تيفلوت» و«تاغبورت» بدل «الباب»...
معلية أخرى ميكن القيام هبا يه توسيع دالالت مجموعة من املفردات حبيث تستعمل يف أكرث من جمال.
عىل سبيل املثال ،توجد يف المشال تشكيلة لغوية أمازيغية تستعمل مفردة «تاستوت» للداللة عىل معلية
هتيئة األرض قبل احلرث ؛ ما فعلناه حنن هو استعامل نفس املفردة لداللة عىل معلية هتيئة التالميذ قبل
إلقاء الدرس .وهكذا أصبحت مفردة «تاستوت» مرتبطة مبجايل الفالحة والتعلمي .نفس اليشء فعلناه مع
مفردة «تاغدا» اليت أخذناها من ممجع الفالحة إىل ممجع املدرسة .وبطبيعة احلال ميكننا أيضا اشتقاق
لكامت جديدة .حتدثت األستاذة مفتاحة يف هذه النقطة  :حنن ال خنلق لكامت جديدة من العدم ،بل نشتق
لكامت جديدة من لكامت وجذور موجودة يف اللغة .وبالتايل ،حنن ال خنلق املفردات وإمنا نشتقها .هذا ما
فعلناه مثال مع املصطلحات البيداغوجية يف ميدان التعلمي .ينبيغ استعامل مصطلحات بيداغوجية موحدة
يف أنشطة القراءة والتعبري والنحو والترصيف مكا يف أي لغة أخرى.
اخرتنا هلذه األنشطة أمساء مثل «تيغري» و«أمياوا» و«أوراد» و«تانفوست» ...وبطبيعة احلال ،لك هذه
املصطلحات واملفردات اليت استعملناها هلا جذر يف اللغة األمازيغية احلية .مسألة أخرى جتب مراعاهتا
يف وضع ممجع اللغة املعيارية األمازيغية يه العبارات اليت أصبحت هلا محولة داللية ممزية ،خاصة يف
امليدان امجلعوي .من هذه اللكامت «أزول» اليت أصبحت حتية نضالية .وهكذا يمت توحيد مفردات اللغة
يف أرض الواقع عىل يد متعيمل اللغة األمازيغية الذين يستعملوهنا يف عدد ال حمدود من الوضعيات
التواصلية .مكا قلت من قبل ،بعد توحيد ممجع اللغة املعيارية ،جيب إثرائه .وتمت هذه العملية أساسا من
خالل الرتادفية (مثال ،نضع املتعمل يف وضعية معينة حبيث يتعمل املفردة ومرادفاهتا املأخوذة من عدة
تشكيالت لغوية أمازيغية حملية) .إذا تعمل خشص لك هذه املفردات فذلك يغين تشكيلته اللغوية ويقرهبا من
التشكيالت األخرى .ميكننا أيضا إثراء املمجع بتطوير عدد من الوظائف اللغوية (عىل سبيل املثال ،التعبري
عن مشاعر حب الوطن) .مكا تعملون ،ال ندرس التالميذ لغة أمازيغية خمتربية ،بل ندرهسم لغة أمازيغية حية
وثرية تستفيد تشكيالهتا اللغوية املختلفة .لكن كيف نفعل هذا؟ نشتغل عىل ثالث مستويات :
 املستوى األول  :يتعمل التالميذ عىل اللغة احمللية أو اجلهوية .يتعمل التالميذ هذه التشكيلة اللغوية وفقاملسار الذي حددته يف بداية مداخليت  :التوحيد خكطوة أوىل ؛
 املستوى الثاين  :يواصل التالميذ تعمل اللغة اجلهوية أو اللغة األم أو لغة البيئة بالنسبة للتالميذ غريالناطقني باألمازيغية .وهنا أؤكد مرة أخرى أن التالميذ يتعملون تشكيلة لغوية مت إثراهئا مبرادفات من
التشكيالت اللغوية األخرى .وبالتايل ،يتعمل التالميذ الكثري من املرادفات ويستعملوهنا يف خمتلف األنشطة
الفصلية من حنو وتعبري كتايب وشفهي ...؛
 املستوى الثالث  :تدريس األمازيغية لكغة ترثي نفهسا بلك ما توفره هلا تشكيالهتا احمللية واجلهوية منثراء عىل لك املستويات هبدف إكساب متعملهيا قدرة التعامل مع لك التشكيالت اللغوية األمازيغية بسالسة
والتواصل يف عدد كبري من الوضعيات ،ألننا نتحدث عن لغة أم أصبحت لغة وطنية رمسية .هذا يعين أن
التمليذ املغريب سيجد نفسه أمام نفس اللغة أيمنا انتقل يف الرتاب املغريب ؛ وسيكون قادرا عىل االندماج
يف احمليط اجليد والتواصل مع ساكنته.
بطبيعة احلال ،جناح هذه املقاربة وتناسقها عىل املستوى األفيق والعمودي يتطلب توفري تكوينات أساسية
ذات جودة عالية لألساتذة ويتطلب تعيني عدد مهم من األساتذة يك نضمن اسمترارية العمل يف املستويات
الثالث وعىل مستوى لك العمليات التعلميية التعملية.
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احلسني املجاهد
قضية توحيد ومعرية األمازيغية قضية آنية تفرض نفهسا يف لك املناسبات  :كيف نوحد األمازيغية ومنعريها ؟
وأي أسلوب نتبع ؟ وأي أدوات نوظف ؟ وملن نوحد هذه اللغة ومنعريها ؟ ومن يتلكف هبذه املهمة ؟
لك هذه األسئلة تفرض نفهسا ؛ وهناك أسئلة أخرى هتم طرق تزنيل هذه اللغة املعيارية وجماالت تزنيلها،
املدرسة بشلك خاص ...جيب أن هنمت بالنحو واملعجمية واملصطلحية واملقررات ...ولقد اشتغل فريق البحث
يف املعهد املليك للثقافة األمازيغية يوميا وعىل مدار الساعة لرفع هذا التحدي .ومكا نقول ،االحتاد قوة.
أشكر لك زماليئ الذين شاركوا يف هذه املائدة املستديرة .اللكمة اآلن للحضور قصد التفاعل وإبداء الرأي.
مداخلة
سعدت حقا باالسمتاع إليمك تتحدثون عن املمجع األمازييغ والنحو واملعجمية واملعرية .حتدثمت عن
التشكيالت اللغوية واملناطق ،تشلحيت مثال .قدممت لنا أمثلة عن مفردات تشتق من مفردات أخرى متوفرة
يف اللغة ؛ وأمثلة عن االقرتاض اللغوية .وقلمت إننا حنافظ عىل مفردات اللغة بوضع معامج توفر املفردات
ومرادفاهتا املأخوذة من لك التشكيالت اللغوية اجلهوية واحمللية .هل فعال تغيط هذه اللغة املعيارية لك
التشكيالت اللغوية اجلهوية واحمللية باملغرب ؟ هل تركز عىل أمازيغية منطقة حمددة ،أم أهنا تمشل لك
التشكيالت اللغوية اجلهوية واحمللية ،مبا يف ذلك تريفيت مثال ؟
السيد الفزازي
بالنسبة يل ،املعهد املليك للثقافة األمازيغية هو صاحب الفضل يف بدأ وإجناز مشاريع حبثية – القت
جناحا حمرتما  -هدفها تأهيل اللغة األمازيغية وإدماجها .لكن يبدو أن النتاجئ احملققة عىل أرض الواقع -
خاصة يف املدرسة  -متباينة ...هل لمك أن تشاركونا تقيميمك للوضعية ومستوى اكتساب اللغة األمازيغية
من طرف الفائت املسهتدفة ؟ هل توجد دراسات جادة تقمي باألرقام واإلحصائيات حصيلة العمل املنجز
يف السنوات األخرية .لدي سؤال لألستاذة أڭناو خبصوص تريفيت ،اليت تبني لنا بشلك واحض صعوبة
هتيئة األمازيغية ألهنا يه نفهسا هلا تفرعات بيهنا مشالك جدية واختالفات كثرية .كيف نتعامل مع هذا
الوضع يف الريف ؟
مفتاحة عامر
طرحت مسألة عسرية حقا  :تزنيل اللغة املعيارية .قبل سنوات من اآلن ،كنا نتساءل  :هل تتوفر األمازيغية
عىل ما يكيف من األدوات ،وهل أصبحت مؤهلة للعب دور اللغة الرمسية اكللغة العربية ؟ حاليا ،نتوفر عىل
معامج وكتب حنوية وأخرى معجمية والكثري من اإلصدارات املامثلة .شغلنا الشاغل من داخل املعهد املليك
للثقافة األمازيغية اليوم هو تزنيل األمازيغية املعيارية .وما اكن يشغلنا عن هذا الورش هو سعينا إىل إثبات
سلطة املعهد وكسب اعرتاف لك الفاعلني .يف احلقيقة ،تعترب هذه املسألة نقطة ضعف تطرح العديد من
املشالك .يف فرنسا مثال ،ترتبط جلان املصطلحية مبكتب رئيس الوزراء مبارشة ؛ والقرارات املتعلقة هبا
وبعملها تصدر يف مراسمي رائسية.
ما أريد قوله هو أن تزنيل لغة ما أكرب بكثري من أن يتلكف به أفراد أو حىت مجموعات  :األاكدميية الفرنسية
يه اليت تهسر عىل العملية يف فرنسا .عىل املغاربة أن يفهموا أن يف املغرب مؤسسة تعمل عىل تزنيل
اللغة األمازيغية ،وأن علهيم اكتشاف ما تنتجه من معامج وكتب ودالئل لملدرسني ...عندما نتلكم عن تثبيت
لغة معينة – املعرية  -التوحيد -التزنيل – فنحن نتلمك عن مدة زمنية طويلة والكثري من العمل .هذا من
املشاريع اليت تنفذ عىل املدى البعيد .بالنسبة لملدرسة ،أعتقد أننا سمنكن التالميذ من اكتساب نظام
لغوي متاكمل مستقبال.
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فامطة أڭناو
هل يوجد ممجع لملرادفات ؟ نعم يوجد .نفس هذه املرادفات توجد يف دالئل تدريس اللغة األمازيغية
واملقررات املدرسية .عندنا أيضا ممجع مدريس جيد فيه التالميذ املرادفات املتوفرة يف املمجع العام.
استعامل هذه املرادفات يف املقررات املدرسية مينح التشكيالت األمازيغية املختلفة فرصة إثراء بعضها
البعض وملء الفراغات .اشتغلنا عىل لك التشكيالت احمللية يف نفس الوقت ألن أعضاء فريقنا البحيث
اكنوا ميثلون لك التشكيالت اللغوية .اعمتدنا يف هذا عىل أحباث مركز الهتيئة اللغوية اليت تعمتد عىل
وثائق كثرية ،لكننا اعمتدنا أيضا عىل الناطقني أنفهسم ،مكا فعلنا يف اجلنوب .عالوة عىل هذا ،ينبيغ أن
نعترب املتعمل مصدرا مهام لملعلومات .أحيانا ،يستفيد األستاذ كثريا من التمليذ يف فصل اللغة األمازيغية.
احلسني املجاهد
شكرا جزيال عىل حسن اإلصغاء واملتابعة.
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اجلاليات  :هويات إفريقية جديدة
رئيس اجللسة  :حيىي أبو الفرح
مانتيا دياورا ،بوعزة بنعارش ،فودي سيال ،عبد الفتاح الزين،
املشاركون :
جون لويس ڭيڭو
		
ليىل العلوي
		
فضاء :
يوم امجلعة  19أكتوبر 2018
التارخي :
16 : 30 - 15 : 00
		
الساعة :

موجز مداخالت املائدة املستديرة
أبرز مسري هذه املائدة املستديرة حيىي أبو الفرح ،املختص يف الشؤون اإلفريقية،
التحديات االقتصادية واإلنسانية واألبعاد التارخيية املرتبطة حبركة اهلجرة عرب العامل ؛
وأكد أن اهلدف يف الوقت الراهن هو إعادة ترتيب العالقة بني أوروبا وإفريقيا وفق معادلة
راحب-راحب .وقد نشط النقاش ثلة من املختصني واخلرباء ذوي الصلة باملوضوع.
قدم األستاذ جون لويس ڭيڭو رؤيا جديدة للعامل متحررة من منطق الرشق مقابل
الغرب وقامئة عىل عالقة دينامية بني المشال واجلنوب .ويف هذا السياق ،أشاد املتدخل
باألقطاب التجارية والصناعية واملالية املندجمة املشيدة عىل حدود األمريكيتني الطاحمتني
إىل حتقيق تاكملية ثقافية واقتصادية ،مكا نوه مبجهودات ربط اقتصادي اليابان والصني
باقتصاديات جرياهنام وصوال إىل أسرتاليا ونيوزيلندا.
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عىل هذا األساس ،يعلن ڭيڭو تأييده حمورا عامليا ميتد من مشال أوروبا إىل جنوب
إفريقيا (أوروبا-املتوسط إفريقيا) ويقوم عىل مبدأ «دجم سالسل القمية» حبيث ترتفع
قمية املنتجات إىل أعىل املستويات املمكنة دون ارتفاع تاكليفها .يف السياق ذاته ،حيث
أبرز املتدخل املسامهة الفعالة ألبناء اجلاليات من األجيال الصاعدة يف إحداث تغري
إجيايب ومعيق يف العالقات مشال-جنوب .ضيف عزيز آخر ترشفنا حبضوره معنا هو
خفامة السفري املتجول بديوان الرائسة السنغالية فودي سيال ،الذي ناقش يف مداخلته
أمرين متناقضني أوهلام هو أن عالقة األفارقة مع أوروبا حيوية وقوية وثانهيام أن امللفات
العالقة وجروح املايض االستعامري مازالت تريخ بظالهلا رمغ لك يشء .وخبصوص
ملف اهلجرة ،شدد خفامة السفري عىل رضورة أن تأيت احللول من األفارقة أنفهسم.

من جهته ،ساءل الاكتب وأستاذ الدراسات األدبية املقمي بالواليات املتحدة مانتيا دياورا
مطوح إقامة حمور أوروبا-املتوسط-إفريقيا يف ضوء حقيقة ال تمتاىش وهذا المطوح
يه أن أعدادا مزتايدة من اجلالية واملفكرين األفارقة يفضلون العيش بالواليات املتحدة
بدل أوروبا .وقال إن هؤالء أصبحوا يشلكون جالية من بني اجلاليات الكثرية بالواليات
املتحدة متاما اكلهيود أو األمريكيني من أصول إفريقية .واعترب املتدخل اجلالية اإلفريقية
بأمرياك مصدر ثراء حقييق بسبب تنوعها الثقايف الكبري الذي تطور يف فضاء بعيد ال
حيمكه التصور األورويب للعامل .أما الاكتب واألستاذ بوعزة بنعارش فقد سلط الضوء عىل
تارخي اجلاليات يف الواقع والفكر األوروبيني .ولقد اختمتت هذه املائدة املستديرة مبداخلة
قمية أخرى أكد فهيا األستاذ والسوسيولويج عبد الفتاح الزين أنه جيد ما يكيف من
األسباب لإلميان بقدرة إفريقيا عىل املشاركة الفعالة يف العوملة بدل االكتفاء بدور الرشيك
االقتصادي ألوروبا والصني ؛ وأوحض املتدخل أن بث روح التالحق الثقايف والرتوجي هلا
يف املناجه الرتبوية أسمل سبيل حنو حتقيق هذا اهلدف .ويف نفس السياق ،شدد عدد
من املتدخلني عىل أمهية تالحق الثقافات والشعوب واألعراق وعىل أمهية اهلويات املتعددة.
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مداخالت املائدة املستديرة
حيىي أبو الفرح
مرحبا بمك مجيعا معنا يف هذه املائدة املستديرة اليت سنناقش فهيا موضوع بعنوان « :اجلالية ،هويات
إفريقية جديدة» .مجيعنا نعمل أمهية اجلاليات اإلفريقية واألدوار اليت تلعهبا يف عاملنا املعارص .فهي بال
شك عامل مهم يف المناء والتحول االجمتايع اإلجيايب ببلد اإلقامة أو البلد األصيل .مجيعنا نعمل أيضا
أن هناك مجموعة من الرشوط واحليثيات اليت تأثر يف هذه اجلاليات وتغري فهيا شكال ومضمونا .ومن هذا
املنطق ،ميكن القول إن اجلاليات اإلفريقية ال تعيش حياة لكها ورود يف بلدان االستقبال ألن العالقة بني
األورويب واإلفرييق مازالت معقدة وفهيا الكثري من احلواجز التارخيية والنفسية .يبلغ عدد أفراد اجلالية
اإلفريقية بأوروبا تسعة ماليني نمسة ،مهنا ثالثة ماليني نمسة بفرنسا لوحدها .وتعرب االزدواجية الثقافية
اليت متتاز هبا هذه اجلالية عن انمتاءات هوياتية إفريقية وأوروبية متنوعة ،ما جيعل مهنا حلقة وصلة قوية
بني القارتني.
وجتدر اإلشارة إىل أن أوروبا تبحث اليوم أكرث من أي وقت مىض وألسباب متنوعة عن عالقات اقتصادية
وثقافية وسياسية جديدة مع إفريقيا .وهنا ستطرح بطبيعة احلال مجلة من األسئلة  :كيف ميكننا إعادة
التفكري يف االتفاقيات االقتصادية اإلسرتاتيجية بني القارتني وبالتايل تبين معادلة راحب-راحب ،مكنطق
جديد حيمك عالقهتام ؟ ما الذي تعرضه أوروبا عىل إفريقيا خبصوص اإلنتاج الصنايع املشرتك وخلق
فرص الشغل والقمية املضافة ؟ وما السبيل إىل تأسيس حمور أوروبا-املتوسط-إفريقيا من أجل تفادي
اهلمينة الصينية اليت تلوح يف األفق ؟
وحيرض معنا اليوم ملناقشة لك هذه التساؤالت خنبة من اخلرباء واملختصني ذوي الصلة باملوضوع .سنفتتح
املداخالت مع األستاذ جون لويس ڭيڭو ،الرئيس املؤسس ملعهد االسترشاف االقتصادي يف منطقة البحر
البيض املتوسط الذي نظم بباريس مؤخرا مؤمترا كبريا حول اجلاليات اإلفريقية .لمك اللكمة السيد ڭيڭو.
جون لويس ڭيڭو
سأناقش يف مداخليت ثالثة أفاكر رئيسية .أوال ،أريد إقناعمك برؤيا جديدة للعامل أصبحت تعرف قبوال أكرب
يوما بعد يوم .قبل بضع سنوات من اآلن ،مل تكن هذه الرؤيا سوى نظرية نمسع هبا ؛ أما يف وقتنا احلايل،
فقد أصبحت واقعا يعرتف به القادة األوروبيني وبعض من قادة إفريقيا .رمبا ال يستعمل صاحب اجلاللة
امللك دمحم السادس نفس العبارات ،لكنه بدون شك يتبىن نفس الرؤيا .مفا مضمون هذه الرؤيا اليت أروج
هلا ؟ من فضلمك ،عودوا ميع بذاكرتمك إىل امخلسينات .حيهنا ،اكن املنطق السائد هو الرصاع  :رصاع
الرشق مع الغرب ورصاع الشيوعية مع الرأمسالية ورصاع الروس مع األمرياكن .لكن مع سقوط جدار
برلني ،قال مجموعة من اخلرباء االقتصاديني ،وأنا واحد مهنم  :إن العامل سينتقل من رصاع الرشق مع
الغرب إىل رصاع المشال مع اجلنوب .ويف  25مارس من سنة  ،2007كتبت مقاال يف جريدة «لوموند»
الفرنسية ،حتدثت فيه عن تفطن الواليات املتحدة واليابان هلذا التحول ووعهيام برضورة تبين عوملة جهوية
تربطهام ببلدان اجلنوب القريبة واليت أصبحت فميا بعد تتلىق مثانية عرش يف املائة من استمثاراهتام ؛
وقد بينت يف مقايل أن هذا التوجه أدى إىل تأسيس أقطاب جتارية واقتصادية ومالية مندجمة عىل احلدود
بني هذه الدول .هذه الرؤيا اليت أحدثمك عهنا اليوم يه ما سيشغل السياسيني واالقتصاديني والناس
مجيعا يف املستقبل .الواليات املتحدة تعمل اآلن مع أمرياك الالتينية احملسوبة عىل اجلنوب .وسواء اكن
ترامب هو الرئيس أو أي خشص آخر ،فذلك لن يؤثر عىل هذا التوجه .والنتيجة اليوم يه أن أمرياك
المشالية أصبحت املستمثر األول والزبون األول يف بلدان أمرياك الالتينية.
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لقد حجنت هذه الدول يف العمل سوية بفضل األقطاب التجارية واالقتصادية واملالية املندجمة اليت حتل
مشالك كثرية ،أوهلا الفوارق الزمنية الكبرية بني الواليات املتحدة ورشاكهئا .أما التكتل االقتصادي الثاين
احملكوم مبنطق مشال جنوب مكا ذكرت ،هو تكتل اليابان والصني ومنور اآلسيان .وقد توسع هذا احملور
ليمشل دول أسرتاليا ونيوزيلندا  :أي أنه يغيط مساحة قدرها عرشة آالف كيلومرت طوال وثالثة آالف
كيلومرت عرضا .والرائع يف األمر هو أن لك الرشاكء يعملون وفق ساعة واحدة حددها التنني الصيين مكا
بني اخلبري االقتصاد ووزير املالية املغريب األسبق فتح اللـه والعلو يف كتابه «حنن والصني ...اجلواب عىل
التجاوز الثاين» .معىن هذا أن قوة الصني ليست نابعة من الصني وحدها ،بل من رشاكهئا يف املنطقة
أيضا .خشصيا ،أومن أن التكتل الثالث وفق منطق مشال-جنوب هو أوروبا-املتوسط-إفريقيا.
إذا أخذنا يف احلسبان امخلمسائة مليون نمسة بأوروبا وامخلس مائة مليون نمسة يف حوض املتوسط
واملليار ونصف أو املليارين بإفريقيا ،فال شك أننا نتحدث عن سوق جد معالقة ممتدة من الدول اإلسكندنافية
حىت جنوب إفريقيا ميكهنا أن تتجاوز الواليات املتحدة والصني لتصبح أعظم قوة اقتصادية يف األربعني
سنة املوالية كأقىص تقدير .ويف إحدى املرات ،سألين الرئيس الفرنيس األسبق نيكوال ساركوزي قائال :
«ملاذا أنت متفائل خبصوص هذه األقطاب املندجمة ؟» فقلت إنين متفائل لسبب بسيط هو أن رؤوس األموال
اجلبانة بطبيعهتا آمنة يف هذه األقطاب وحتقق أرباحا كبرية .كيف ذلك ؟ تبحث الرشاكت معا يمسيه اخلرباء
االقتصاديون دجم سالسل القمية ،أي رفع قمية املنتج دون تاكليف إضافية .من قبل اكنت هذه السالسل
موزعة يف مناطق خمتلفة من العامل ؛ ولكن بعد األزمة االقتصادية يف سنة  ،2008راجعت الرشاكت هذه
السياسة وأصبحت تفضل دجم خمتلف سالسل اإلنتاج التابعة هلا يف فضاء واحد .وعىل سبيل املثال،
دجمت رشكة «ميشالن» مخسني مؤسسة صناعية تابعة هلا إىل أن أصبح عددها عرشين مؤسسة فقط.
أما رشكة «هوغو بوس» فقد قلصت عدد مؤسساهتا من أربعة عرش مؤسسة إىل ثالث مؤسسات فقط.
واملنطق املتحمك يف هذه القرارت هو أن اختصار املسافات بني سالسل اإلنتاج يرفع اجلودة وخيفض
التاكليف مكا أسلفت .من جههتا ،تقبل رشاكت السيارات األملانية بنرش سالسل اإلنتاج خارج أملانيا لكهنا
تشرتط حرصها يف مساحة ال تتعدى أربعة آالف كيلومرت حكد أقىص .هذه يه الرؤيا اجلديدة اليت أدعو
إىل تزنيلها عىل أرض الواقع قصد خلق حمور اقتصادي جيمع أوروبا واملتوسط وإفريقيا .أمتىن أن يتفق
املنمتون إىل هذا الفضاء يوما ما عىل نفس التصور ونفس التوقيت ونشاهد نفس القنوات .بال شك ،الواقع
يقول إننا نتعارف ونتعادى ونتحاب داخل هذا الفضاء ،لكن مما الشك فيه أيضا ،هو أننا نتشارك نفس
املرجعيات الثقافية اجلذرية مقارنة بالصني مثال .غالبا ما يسألين األفارقة ملاذا أضع أوروبا العجوز يف
مقدمة امس هذا الفضاء الذي أدعو إليه وأضع إفريقيا الشابة يف املؤخرة.
يف مرة من املرات ،قلت كالما كهذا للرئيس الفرنيس إمانويل ماكرون فقال «دعونا نبدأ العمل» .وهذا معناه
أن القادة السياسيني ورجال األمعال املنوط هبم تزنيل هذه الرؤيا ال هيمتون بالتمسيات بقدر ما هيمتون
باملشاريع احلقيقة واخلطوات العملية الكفيلة بتحقيق تعاون فعال بني خمتلف الرشاكء القريبني مهنم بدل
البحث عن رشاكء يف آسيا أو األمريكيتني .وباختصار ،ستصبح مزنلة إفريقيا من أوروبا مكزنلة املكسيك
من الواليات املتحدة.
تتعلق النقطة الثانية يف مداخليت بأفراد أمسهيم الفاعلون اجلدد .هؤالء األفراد ليسوا سفراء وال وزراء.
إهنم شباب ونساء من اجلاليات اإلفريقية بأوروبا .وأنا سعيد باحتضان فرنسا وأوروبا معوما جاليات
إفريقية ومغاربية كبرية  :يبلغ تعداد اجلالية اإلفريقية بأوروبا تسعة ماليني نمسة تستقبل مهنا فرنسا
لوحدها ثالثة ماليني ونصف نمسة.وقد بينت الدراسات أن أزيد من ثالثة أرباع هذه اجلالية يعربون عن
رغبهتم يف مساعدة بلداهنم األصلية ؛ وأهنم ال يريدون العمل لصاحل أوروبا فقط ،بل يريدون العمل لصاحل
أوروبا وإفريقيا معا .ولقد نظم معهد االسترشاف االقتصادي يف منطقة البحر األبيض املتوسط الذي
أترأسه مؤ َ
متر بباريس يف الفرتة األخرية حول موضوع اجلاليات اإلفريقية.
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أكرث ما أثار اهمتام لك املشاركني يف فعاليات هذا املؤمتر هو احلضور القوي لألجيال الصاعدة من أبناء
اجلاليات املغاربية واإلفريقية .وقد طرح هذا الشباب تساؤالت عديدة  :ملاذا ال يوجد يف مراكز صناعة
القرار بدول أوروبا مسؤولون من أصول مغربية أو سنغالية أو إفوارية ...؟ ملاذا ال توجد املساواة ؟ ويقول
هذا الشباب إن املناصب احلساسة يف الدول األوروبية لكها جحموزة للبيض ،وال يصل إلهيا أي مسؤول
من أصول إفريقية .وأنا أعتقد أن هذه التساؤالت واملطالب مرشوعة إىل حد بعيد ،لكهنا مطالب سلبية ،إن
جاز القول .يوجد جيل جديد من اجلاليات اإلفريقية ينبض بروح اإلبداع ومتحرر من عقدة املايض ومنخرط
يف عرص التكنولوجيا .هذه اجلاليات يه اليت تعمل بشلك مجيع وايع والوايع عىل إحداث تغيريات
إجيابية ومعيقة يف عالقات المشال واجلنوب.

فكريت الثالثة واألخرية يه  :العالقات بني أوروبا وإفريقيا قوية بالقدر الاكيف يك تقوما بربط أنمظهتام
البنكية وجامعاهتام ...وهذا متاما ما تسىع إليه اليابان والصني وبايق الدول األسيوية اليت مجتعها
عالقات وطيدة .حصيح ،أن عالقاتنا يعكر صفوها تارخي استعامري والكثري من املنغصات األخرى ،لكننا
نتقرب من بعضنا البعض رويدا رويدا .تنتظم العالقات بني أوروبا وإفريقيا مبوجب «اتفاق كوتونو» املوقع
بني االحتاد األورويب من جهة وبلدان إفريقيا والاكرييب واحمليط اهلادي من جهة ثانية .وقد مرت عرشون
سنة عىل توقيع هذا االتفاق بالعامصة االقتصادية لدولة البنني ،وتمت مراجعته لك مخس سنوات .هذا
االتفاق أمر جيد ؛ لكنين برصاحة أفضل أن تتجاوز العالقة األوروبية-اإلفريقية منطق التجارة وحقوق
املرأة والتبادل احلر إىل أفق أرحب بكثري .هذه القضايا أصبحت جزء من املايض ويف حمك املتفق هيلع ؛
ما جيب التفامه حوله فعال هو إعادة توزيع وسائل اإلنتاج ونقل التكنولوجيا .وقد قال األفارقة هذا الكالم
بلك وضوح للرئيس الفرنيس األسبق فرانسوا هوالند خالل لقاء مجعه ببعثة من رجال األمعال األفارقة :
قالوا إهنم يرفضون أن تواصل أوروبا إغراق إفريقيا مبنتجات تصنعها كفاءات إفريقية .ومه يضعون
موضع تساؤل منطق أوروبا اليت تريد بيع سياراهتا وأدويهتا ...يف األسواق اإلفريقية وترفض أن تصنع
تلك املنتجات داخل القارة .وعىل لك حال ،لعل نتيجة هذه السياسة يه طرق األفارقة أبواب أوروبا من لك
اجلوانب ؛ األمر هبذه البساطة.
سأهني مداخليت مبثال مقتضب يبني أننا حنن األوروبيون جند أنفسنا يف موقف خسيف حقا  :نتلكم
دامئا عن الشكوالطة السويرسية والشكوالطة البلجيكية ،لكهنا مجيعها يف احلقيقة شكوالطة إفريقيا .مكا
تعملون ال توجد شكوالطة بدون اكاكو وال يوجد اكاكو بدون إفريقيا ؛ فملا ال ننتج الشكوالطة يف إفريقيا
وخنلق عالقات جديدة بني أوروبا وإفريقيا أساهسا املساواة والرحب املشرتك.
133

حيىي أبو الفرح
شكرا لمك أستاذ جون لويس ڭيڭو عىل تقدمي هذه الرؤيا اجلديدة للعامل والقامئة عىل فكرة بناء فضاء
موحد أمسيته «أوروبا-املتوسط-إفريقيا» اهلدف منه امجلع بني معارف وتكنولوجيا أوروبا العجوز وطاقات
وموارد إفريقيا الشابة النابضة باحلياة .وقد أرشمت أيضا إىل الدور املهم الذي جيب أن يلعبه املجمتع
املدين وشباب اجلالية اإلفريقية يف حتقيق هذا اهلدف .ويف اخلتام ،أكدمت عىل رضورة تقامس وسائل
اإلنتاج والتكنولوجيا مع اجلنوب.
مداخلة
أجد أن فكرة دجم سالسل اإلنتاج اليت أرشت إلهيا مثرية لالهمتام حقا ،ألهنا ختلق دينامية جديدة .هل
لك أن تقدم لنا تفاصيل أكرث حول هذه النقطة ؟
جون لويس ڭيڭو
مع بداية عرص العوملة ،اكن سعر برميل النفط متدنيا ؛ واكن رؤساء الرشاكت هيمتون بثالثني أو أربعني
مهنة يف نفس الوقت ،خاصة رؤساء رشاكت صناعة السيارات  :احملرك واألسالك الكهربائية وهيلك
السيارة والعجالت ...لقد اكنوا مهووسني بإنتاج لك جزء من أجزاء السيارة عىل خط إنتاج خاص وتشتيت
سالسل القمية عرب العامل .مثال ،اكنت دول كثرية تسامه يف صنع مقعد السيارة  :تصنع تركيا جزء وتصنع
األرجنتني جزء وتصنع التايوان أو دولة غريها جزء آخر وهكذا دواليك .أما اآلن فقد اختلف الوضع متاما ؛
أسعار البرتول حاليا ال عالقة هلا مبا اكنت هيلع سابقا ،وهذا يعىن مصاريف حشن مرتفعة مكا أن حركة
األموال ترافقها أخطار الرشاكت يف غىن عهنا ...واألمه هو صعوبة مراقبة اجلودة .وإذا ألقينا نظرة عىل
األملان باعتبارمه أسياد هذه الصناعة ،سنجد أهنم بدلوا اإلسرتاتيجية القدمية .مخسة وتسعون يف املائة
من أجزاء سيارة بورش مثال ال تصنع يف أملانيا ،لكهنا تصنع يف فضاء حمدود ال يتجاوز دول اجلوار
األورويب كبولونيا وتركيا وهنغاريا .وعندما سألت األملان ملاذا يفعلون ذلك ؟ قالوا  :ألن املهندسني األملان
يستطيعون مراقبة اجلودة يف املصانع اليت تنتج أجزاء السيارة بهسولة ،وهذا أمر يصعب حتقيقه إذا كنا
نتعامل مع مصانع يف بلد بعيد كفيتنام.
معىن هذا الكالم هو أن األملان اتبعوا سياسة دجم سالسل القمية .واملثري لإلجعاب حقا هو أهنم قرروا،
بعد االستمثار يف دول رشق أوروبا ،التوجه إىل املغرب الكبري ،حيث استقرت رشاكت مناولة أملانية
عاملية بتونس البعيدة عن أملانيا بأليف كيلومرت فقط .وهذا يؤكد مرة أخرى أن األملان يستمثرون داخل
جمال جغرايف ضيق للحفاظ عىل اندماج سالسل القمية بأكرب نسبة ممكنة .مكا تقدم رشكة «إيرباص»
مثاال رائعا يف دجم سالسل اإلنتاج  :تصنع املقصورة يف هامبورغ األملانية وتصنع حمراكت اجلاكوار
باسكتلندا وتصنع األسالك الكهربائية بإسبانيا بيمنا يمت التجميع يف مدينة تولوز الفرنسية .وإذا حسبنا
املسافات الفاصلة بني خمتلف سالسل القمية جند أن املسافة بني تولوز واسكتلندا أو تولوز وهامبورغ ال
تتعدى ألف ومخس مائة كيلومرت وأن املسافة بني تولوز وإسبانيا يه ألف كيلومرت فقط .وهذا يساعد عىل
مراقبة اجلودة بفاعلية كبرية ويقيض عىل احمتال أن يفكر مدراء «إيرباص» يوما ما يف صناعة حمراكت
طائراهتم بالصني أو أمرياك اجلنوبية .وأنا واثق من أن لك من املغرب واجلزائر وتونس بدأت تدخل يشء
فيشء مضن احلركية الصناعية األوروبية.
يف احلقيقة ،يلعب العاهل املغريب امللك دمحم السادس دورا رياديا يف هذا الصدد .إذ وافق املغرب عىل
التعاون ،وقال إنه إذا مل يكن املغرب جار فرنسا وأملانيا فهو بال شك حلقة الوصل بني أوروبا وإفريقيا.
مرص أيضا ستعرف تطور حركة صناعية كبرية يف امخلس عرشة سنة القادمة بفضل اكتشافاهتا الكبرية
للغاز يف البحر األبيض املتوسط واليت جتاوزت احتيايط قطر من الغاز.
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مداخلة
ما يه املاكنة احلقيقة إلفريقيا يف دينامية مشال-جنوب ،خاصة يف ظل التطورات اليت تهشدها عالقاهتا
بأوروبا ،وعملا أهنا اليوم ساحة رصاع عىل املوارد واألسواق بني القوى العمظى التقليدية أو الصاعدة
أيضا ؟ مكا ال خيىف عليمك ،تهشد إفريقيا حتوالت معيقة سياسيا واقتصاديا واجمتاعيا وثقافيا وبيئيا...
جون لويس ڭيڭو
يف احلقيقة ،سيادة السفري فودي سيال هو الرجل املناسب لإلجابة عىل هذا السؤال .ما تقيمي األفارقة
لعالقهتم بأوروبا ؟ ميكن أن أقدم جوابا ،لكنه بال شك سيبىق جوابا ناقصا .عندما أحتاور مع أصدقايئ
األفارقة ،يقولون إن من بني حاكم الدول اإلفريقية األربعة ومخسون جيل قدمي من الرؤساء غري املتعملني
الذين يستفيدون من استرشاء الفساد وغياب الكفاءة يف مقابل جيل جديد من الرؤساء يمسون رؤساء
القطيعة .ومن رموز هذا اجليل اجلديد الرئيس الرواندي بول اكغايم والرئيس الغاين نانا أكوفو أدو
ورئيس البنني باتريس تالون ورئيس السنغال مايك سال وبطبيعة احلال ملك املغرب دمحم السادس.
وقد المتست لقاء الرئيس نانا أكوفو أدو ألنه رجل أصابين باحلرية والدهشة عىل منصات التواصل
االجمتايع اإلفريقية ؛ إنه حقا ماكرون إفريقيا .لقد حريين فعال .رأيته يف نونرب من السنة املاضية عندما
نزل الرئيس الفرنيس إمانويل ماكرون ،يف إطار أول جولة إفريقية يقوم هبا ،ضيفا عند رئيس دولة النيجر
دمحمو إيسوفو ؛ وقد حرض حيهنا عدد من رؤساء الدول اإلفريقية .وعندما قال ماكرون يف لكمة له « :هذا
هو تصوري للقارة األفريقية »...رد هيلع الرئيس نانا أكوفو أدو قائال « :سأقول لك ما يه إفريقيا بالضبط ؛
فأنا إفرييق» وبشلك عام قال الرئيس أدو « :إن املساعدات األوروبية مل تكن ولن تكون حال يف أي يوم
من األيام .أبقوا عندمك أموالمك  :إهنا أموال مرسوقة .أتركها للشعب الفرنيس ؛ إهنا أمواله .أما حنن،
فاتركونا فقط نعمل ونصنع موادنا األولية بأنفسنا .مل يعد مقبوال أن تأخذوا الاكاكو إىل سويرسا يك
تصنعوا منه الشكوالطة .لقد ضقنا ذرعا بلك املامرسات املامثلة وشبعنا من سياسة الضحك عىل الذقون.
حنن نريد االحتفاظ مبوادنا األولية ونريد أن نبدأ صناعتنا من خالل هذه املواد .فلقد وىل عرص استغالل
اليد العاملة ؛ لقد وىل عرص استغالل املواد األولية» وبرصاحة هذا خطاب ناري أسعدين مساعه حقا.
وهنا أتذكر كتاب االقتصادي ووزير املالية املغريب السابق فتح اللـه والعلو بعنوان «حنن والصني ...اجلواب
عىل التجاوز الثاين» .جيد اإلنسان األورويب صعوبة يف فهم لكمة «حنن» يف العنوان ،فتجده يتساءل :
من يقصد الاكتب بلكمة حنن ؟ لكن بيشء يسري من اإلطالع ميكن لملرء أن يفهم أن «حنن» تشري إىل
العرب واألفارقة الذين جحر االستعامر علهيم وعىل تمنيهتم .وهنا االختالف ،ألن األورويب غالبا سيناقش
عالقة أوروبا بالصني مكنافس .باملناسبة ،نال فتح اللـه ولعلو اجلائزة اخلاصة للكتاب يف بكني عن هذا
املؤلف الذين خمته بالقول « :إذا كنمت ال تريدون أن تبتلع الصني إفريقيا فاحلل الوحيد أماممك هو تعاون
مشال-جنوب حقييق».
حيىي أبو الفرح
موضوعنا هلذا اليوم مهم جدا وهو يف صلب قضايا اهلجرة واحلراكت البرشية كظواهر تاكد هتم لك
قارات العامل ،ويف مقدمهتا إفريقيا .مفنذ قرون مضت ،عرفت هذه القارة حراكت جهرة قوية اكنت نتيجهتا
تشلك جالية إفريقية كبرية أصبحت مع مرور الوقت تطرح أسئلة هوياتية ختتلف حسب البلد األصيل وبلد
االستقبال .سنسمتع يف الوقت املتبيق إىل أربعة أساتذة سيناقشون مجموعة من اإلشاكالت املرتبطة هبذه
النقاط اليت أثرهتا اآلن .سنبدأ مع خفامة السفري املتجول بديوان الرائسة السنغالية السيد فودي سيال.
مكا نعمل مجيعا يقدم السنغال منوذجا اجمتاعيا فريدا ،حيث حيتضن جاليات إفريقية .بعد ذلك ،سنسمتع
للاكتب واملخرج مانتيا دياورا ذي األصول املالية.
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تعترب مايل دولة مهمة يف منطقة الساحل ،ويه أيضا تهشد دينامية ملحوظة يف حركة اهلجرة متتاز هبا
يف الواقع لك منطقة الساحل والصحراء .وبعد ذلك ،سنسمتع إىل الباحث األاكدميي الدكتور عبد الفتاح
الزين املختص يف قضايا اهلجرة .واخلتام سيكون مع األستاذ بوعزة بنعارش ،الباحث السابق مبعهد
الدراسات اإلفريقية واملختص يف قضايا الزجنية بإفريقيا .وبالتايل ننتظر تصورا متعدد األبعاد .تفضل
أستاذ فودي سيال.
فودي سيال
احمسوا يل يف البداية أن أعرب لمك بصفيت سفريا متجوال بديوان الرائسة السنغالية عن خفري واعزتازي
باملشاركة يف إثراء النقاش واألفاكر املطروحة عىل هذه املائدة املستديرة .نقطة أخرى أريد اإلشارة إلهيا
قبل الدخول يف املوضوع يه أننا سنؤسس ،بفضل التعاون مع أصدقائنا النارشين واملثقفني املغاربة،
دارا للكتاب ومكتبة كبرية باملدينة السنغالية اجلديدة ديامنياديو ؛ حنن نشتغل عىل هذا املرشوع عىل قدم
وساق .وقد وعدنا رئيس احتاد النارشين باملغرب السيد عبد القادر الرتناين باآلالف من الكتب كهبة .ومن
املهم جدا أن يستفيد الناس استفادة مبارشة من التعاون املغريب السنغايل ،خاصة يف ميدان الرتبية
والتكوين .وبالتايل حفضوري معمك اليوم هو أيضا فرصة مثينة للوقوف عىل سري هذا املرشوع .هذه فقط
مالحظات أولية أردت أن أبدأ هبا .أعرف األستاذ ڭيڭو معرفة جيدة .وأنا عادة ،آخذ حذري من الدعاوى
اليت تضع لنفهسا هدفا عاما واحدا يف القضايا املتعلقة باهلوية .فاألمر ليس هسال حبيث خنترصه يف
هدف واحد ،ألن األصل يف اهلويات هو التنوع ال االخزتال.
خشصيا ،ال أتذكر أنين عشت أي نزاع مع الصينيني .لكنين يف املقابل عشت نزاعا مع ذاك الذي حشن
اإلنسان اإلفرييق يف السفن وباعه يف أسواق النخاسة لقرون من الزمن .أنا ال مشلكة عندي مع الصيين،
مشلكيت مع من استعبد األفارقة واستعمر أراضهيم واستغل خرياهتم .لكن رمغ لك يشء ،أنا أحاول
جتاوز املايض .أنا أمحل جنسيتني اثنتني وأعرتف أين رمبا ما كنت ألبلغ ما بلغت لو مل أكن فردا من أفراد
اجلالية اإلفريقية بأوروبا .هناك يف فرنسا ،وجدنا الدمع والتيسري الالزمني من الرئيس الفرنيس ميرتان
عندما قررنا تأسيس مجعية مناهضة العنرصية « .»SOSوأنا مازلت أجد يف أوروبا قدرا حمرتما جدا من
التعاطف مع املهاجرين وقضايامه رمغ لك ما قد نالحظ من سلبيات.
عىل سبيل املثال ،تناضل مجعية « »SOSاملتوسطية يوميا من أجل إنقاذ مائت املهاجرين من شبح املوت
غرقا يف عرض البحر .ومن جههتا ،تبذل بلدية مدينة نانت جمهودات جبارة من أجل استقبال املهاجرين.
واحلق يقال ،هذا لكه جمرد غيض من فيض .هلذا ،أنا ال أمحل يف صدري أي نوايا انتقامية ،لكنين يف
نفس الوقت أرفض أن يقال اليوم إن اخلطأ خطأ الصينيني .موقيف هذا ليس وليد األمس ؛ أما مصطلح
«اجلالية» فأرى أنه مصطلح مضلل اهلدف منه خلق اجلدل ال أقل وال أكرث .البد أن نتجاوز القشور وننفذ
إىل لب املشلك ،وهذه يه النقطة اخلالفية بيين ،وبني األستاذ جون لويس ڭيڭو .عادة ،نمسع الكثري من
العوام وحىت املختصني يقولون بلك ثقة يف النفس إن هناك جالية إفريقية جديدة خمتلفة متاما عن اجلاليات
اليت سبقهتا ،وأهنم مهمتون جدا بالعمل املقاواليت والتكنولوجيات احلديثة...
لكن احلقيقة يشء آخر متاما ؛ فتارخي السود واألفارقة عرب العامل هو تارخي نضال من أجل انزتاع احلقوق.
إنه تارخي نضال ومناهضة المتيزي ضد الرجال والنساء السود أيمنا وجدوا .لطاملا مت النظر إىل هؤالء
الرجال والنساء عىل أهنم برش من درجة ثانية  :لك يوم تطلع مشسه هو نضال جديد من أجل احلق يف
السكن واحلق يف التطبيب واحلق يف المتدرس ...وبال شك ،لن تنفع أي حماوالت إلقنايع بأي حقيقة
أخرى مزيفة ،ألن ما قلته هو احلقيقة الوحيدة يف تارخي السود األسود .أتعامل يوميا مع مائت األفراد
املرشدين يف خمميات عشوائية بفرنسا ،ولكام زرهتم أيقنت أن طريق النضال مازال طويال .هذا جزء مهم
من حقيقة اجلالية ال جيب بأي حال من األحوال إناكره أو غض الطرف عنه.
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يف الواقع ،يعيش األفارقة اليوم وضعا مل أعرفه أنا خشصيا ملا كنت شابا يافعا بفرنسا .حنن اليوم نهشد
تشلك «غيطوات» كبرية يكدس فهيا الناس ويواجهون متيزيا اجمتاعيا وجماليا وإثنيا يف نفس الوقت .وأنا
إذ أقول هذا الكالم ال أروج ألي صورة سوداوية أو قامتة ،وإمنا أريد أن أقول إنه من اخلطأ عند احلديث
عن أي جالية ،وخاصة اجلالية اإلفريقية ،فصل هذا النضال اليويم من أجل حياة كرمية عن اهلوية ،ألن
اهلوية بال شك تتكون ،ولو يف جزء بسيط مهنا ،من تلك النضاالت .وإذا فصلنامها ،سنحصل عىل فهم
وتصور سطيح اخزتايل حيرص املسألة يف نشوء جيل جديد خمتلف من اجلالية اإلفريقية .أنا ال أنكر
مسامهة هذا اجليل اجلديد ،لكنه ال ميثل لك عنارص الصورة الواقعية.
وحىت هذا اجليل ال شك أن هويته محتل الكثري من مكونات األجيال السابقة اليت ذاقت مرارة استجداء
االعرتاف من اآلخر .وقد ناقشت هذا املوضوع صباح اليوم مع املبدع الكبري مانتيا دياورا .ولقد انعقد
مؤمتر الفنانني والكتاب السود األول من نوعه سنة  1956بالسوربون ؛ و اكن هذا املؤمتر قد منح األجيال
األوىل من مثقيف جاليات السود فرصة التعبري عن ذواهتم .ولقد هشد هذا املؤمتر جدال ونقاشات حمتدمة
بني التيارات املختلفة اليت حرضت ؛ وقد اسمتر الشقاق بني هذه التيارات عرب األجيال الالحقة اليت مازالت
إىل اليوم تناهض لك أشاكل المتيزي .وهنا ال بد من التأكيد عىل أن العوملة خلقت سابقة يف تارخي حركة
اهلجرة  :عندما أستعمل جواز سفري الفرنيس ال أحتاج ألي تأشرية يك أتنقل حبرية يف العامل وأجل إىل
الثقافة واملعرفة .أما إذا استعملت جواز سفري السنغايل ،فأنا متأكد بأنه ال توجد أي دولة ستستقبلين
دون تأشرية .وهذا أمر غريب جدا  :العوملة اليوم تريد إقناعنا أن البعض حيق هلم التنقل حبرية وأن
البعض اآلخر ال حق هلم يف ذلك .حنن نتحدث عن مائيت مليون مهاجر يف كوكب مجموع ساكنته سبعة
مليار نمسة .أغلبية املهاجرين يف العامل من الصني ؛ ومثانون يف املائة من املهاجرين القادمني من اجلنوب
تستقبلهم بلدان اجلنوب .مثال ،عدد املهاجرين الذين يستقبلهم املغرب اليوم أكرب نسبيا من عدد املهاجرين
الذين تستقبلهم فرنسا .أنا حريص دامئا عىل مناقشة هذه املسائل مع زماليئ يف الربملان األورويب.
ومؤخرا ،نمظت يف مدينيت تامباكوندا بالسنغال لقاء حول اهلجرة دعوت إليه لك ممثيل االحتاد األورويب،
ألن املنطقة تهشد حركة جهرة قوية ترتك لنا املآيس .البد أن نضع حدا لالعتقاد السائد بأن أوروبا يه
وحدها اليت تعاين التبعات السلبية للهجرة.
يف احلقيقة ،إفريقيا يه أول املترضرين من حركة اهلجرة القوية .حنن نتلكم عن أبنائنا وأقاربنا الذين
ميوتون يف الصحراء والبحر .هلذا أرى أنه من الرضوري القطع مع اخلطابات اليت تصور أوروبا يف
صورة الضحية .جيب أن نوسع نقاش قضايا اهلجرة يك نسلط الضوء عىل جوانب مل نتطرق إلهيا بعد.
أعتقد أن الرئيس مايك سال أراد من خالل قرار تعييين سفريا متجوال أن يعيط إشارة قوية للجالية
السنغالية ويرسل رسالة مضموهنا  :تعالوا ،حنن يف انتظارمك.
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يف احلقيقة ،عالقة اجلالية ببلدها األصل ال تكون دامئا بسيطة وواحضة .حفىت إذا فكر املهاجر السنغايل
مثال يف العودة ،فإنه ال يستطيع يف ظل غياب البىن التحتية واخلدمات األساسية اكلسكن والطرق
والتطبيب واملدارس .وأنا أؤمن أنه بإماكننا االستفادة من جتربة املغرب كأحد البلدان القليلة اليت حجنت
يف احملافظة عىل عالقة قوية جباليهتا يف أوروبا .حنن يف السنغال حناول إجياد أفضل السبل لتحقيق
نفس اليشء .وأنا عىل يقني أننا حنن من جيب أن يطرح حلوال حقيقية للقضايا املطروحة ال أن ننتظر
حلوال من الطرف اآلخر .وبعد أيام قليلة من اآلن ،سأشارك يف اجمتاع لملجلس االقتصادي واالجمتايع
والبييئ سيخصص ملناقشة سبل تدبري اهلجرة ؛ وهذه فرصة أخرى لتعميق النقاش والفهم واكتشاف
أفضل املامرسات يف التعامل مع جاليتنا .يف احلقيقة ،ال أجد لكامت أخمت هبا مداخليت أفضل من لكامت
العظمي نيلسون مانديال الذي قال « :ما تفعلونه لصاحلنا دون إرشاكنا فيه رش ،وال خري فيه».
حيىي أبو الفرح
شكرا لمك سيد سيال .اللكمة اآلن لألستاذ دياورا.
مانتيا دياورا
أصبحنا نالحظ يف الفرتة األخرية أن اجلالية اإلفريقية تفضل االستقرار بالواليات املتحدة بدل أوروبا،
ألن هذه األخرية مل تعد تريد استقباهلم أصال .وهذا املعىط اجلديد هيدد فرص خلق حمور أوروبا-
املتوسط-إفريقيا الذي برشنا به األستاذ جون لويس ڭيڭو .لقد قرر عدد كبري من األساتذة واألطر املغربية
واجلزائرية والسنغالية ...املكونة بفرنسا اإلقامة بالواليات املتحدة .خشصيا ،سافرت إىل هناك سنة 1974
من أجل إمتام دراسيت يف سلك اإلجازة مث املاجستري مث الدكتوراه ؛ عندما وصلت إىل هناك ،وجدت
قليال من املغاربة واجلزائريني وبعض اجلنسيات اإلفريقية األخرى من غرب القارة .وحىت تلك اللحظة،
اكنت اجلالية عندي حمدودة يف األمريكيني السود من أصول إفريقية .لكن مع الوقت تشلكت جالية جديدة
يه جالية األفارقة املقميني بالواليات املتحدة .مؤخرا ،شاركت يف لقاء نمظته جامعة اكمربيدج ؛ ويف
الطريق امتطيت سيارة أجرة تبني يل أن سائقها مغريب يتلكم اإلجنلزيية والعربية فقط وال يتلكم الفرنسية.
يف احلقيقة ،ميثل هذا الرجل مثاال عن العدد املزتايد من املغاربة الذين يتلكمون لغات خمتلفة اكإلجنلزيية
والعربية واألمازيغية دون الفرنسية .ال أعرف هل الوضع مماثل يف اجلزائر؛ لكن ما أعرفه بال شك هو أن
عالقة املغاربة باللغة اإلجنلزيية أهبرتين حقا .ويف مرة من املرات ،سنحت يل فرصة زيارة أطفال إحدى
املدارس النيجرية والتحدث معهم حول أمور عدة من بيهنا اجلالية ؛ وقد اكنت مفاجئيت كبرية ملا عرفت
أن اجلالية عندمه يه األفارقة الذين ذهبوا إىل الواليات املتحدة مؤخرا .لقد ظننت حيهنا أين مقت بتلك
الزيارة ممكثل لألمريكيني السود ،ألنين عضو يف منمظة أمريكية تعىن بشؤون األمريكيني السود ،لكن
من دعاين عىل أساس أين من اجلالية اإلفريقية بالواليات املتحدة .لقد اكن هذا التفصيل مفاجائ حقا.
مفاجئيت تلك سبهبا الرئييس هو أنين لطاملا اعتقدت أن وصف اجلالية ينطبق يف الواليات املتحدة عىل
الهيود واألمريكيني السود مثال وليس عىل األفارقة ألهنم مل يكونوا موجودين إال بأعداد صغرية .توجد اليوم
جالية إفريقية اقتصادية بلك بلدان العامل.
لكن ما هيمين خشصيا هو اجليل اجلديد من أبناء اجلالية الذين ترعرعوا وترشبوا ثقافة العيش املشرتك
والتعددية ،والذين ال يفكرون يف العودة إىل بلداهنم األصلية بعد اكتساب املعارف واخلربات .اهلويات
بطبيعهتا متعددة  :ميكن أن أعيش بالواليات املتحدة مثال وأكون فرانكوفوين ومببارافوين وسونيكيفوين
وأنغلوفوين ...وحسب إدوارد غليسان ،هذه التعددية يه ما يرثي ثقافة اجلالية .وإذا ألقينا نظرة عىل
اجلالية اإلفريقية اليوم ،نالحظ أن عددا كبريا من املهاجرين بالواليات املتحدة أو فرنسا يتوفرون عىل نية
العودة حسب اخلطاطة  :ذهاب مث وصول واغتناء مث عودة.
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من بني هؤالء األفراد صديق يل من مايل يعيش بباريس .غادرنا العامصة مباكو سنة  1970؛ ويف لك
مرة يشرتي مقيصا ،يتساءل ما إذا اكن هذا القميص مالمئا الرتدائه يف مباكو ؛ هذا هو معياره األساس
يف اختيار ما يشرتيه من مقصان .والغريب يف األمر ،حقيقة ،هو أن دوال كفرنسا وبريطانيا اليت رفضت
استقبال املهاجرين طوال الوقت ،أصبحت اليوم تريدمه فقط ناكية يف الصني والواليات املتحدة ...هذا
أمر مثري حقا.
خشصيا ،من أمه أسباب اختياري للواليات املتحدة هو عشيق ملوسيىق الروك .يف تلك الفرتة ،كنت أسكن
بباريس ،واكنت حرب فيتنام قد وضعت أوزارها ،وامجليع يريد العيش بالواليات املتحدة .فقررت دون
تردد أن أحزم أمتعيت وأقصد بالد العم سام .وبالتايل ،أرى أن حاليت خمتلفة عن حالة األمريكيني السود
واجلالية االقتصادية والسياسية اليت بتنا نراها اليوم يف دول االستقبال .وضيع هذا جعلين مقتنعا أننا
ال حنتاج سوى قليل من حرية احلركة يك نطوف العامل ونعيش مغامراتنا وجتاربنا يف العامل ومع العامل.
أنا أتلكم عن جالية عايشت مهرجان وودستوك واملغين جوين هاليدي وأنطوان .والسؤال الذي أصبحنا
نطرحه اليوم هو كيف نعيد ذلك احلمل امجليل الذي اكن جيمع الشباب ومينحهم فرصة السفر يف عوامل
اخلري واحلب وامجلال .وقد قال الاكتب إدوارد غليسان يف حديثه عن اجلالية أن كريستوفر كولومبس غزا
القارة األمريكية وأنه هو عاد مهنا .لكنه بال شك مل يعد مكا ذهب .لقد عاد بعقلية وثقافة تعددية وهوية غنية
جدا .وهذا الكالم معناه أن العيش جكالية حيررنا من عقلية «الواحد» و«األنا» ويدخلنا يف عقلية «املتعدد
واملتنوع» .وأمه يشء بالنسبة لنا كأفارقة هو أن هذه التعددية متحررة من أي تصورات وأطر فكرية أوروبية
حول العامل .رمبا أكون أوروبيا أكرث من بعض األخشاص الذين يتحدثون اإلجنلزيية والفرنسية أفضل مين.
وإمياين حبقوق اإلنسان واحلرية اليت بدأت أول ما بدأت من أوروبا أرخس من إميان أوروبيني كرث .و أنا
أورويب يف مألكي ومرشيب وأسلوب كتابيت وأسلوب عييش يف هذا العامل أكرث من األوروبيني الذين
يعانون رهاب األجانب لك يوم .لطاملا اكنت إفريقيا يف قلب حركة اهلجرة العاملية وبالتايل فهي أول املعنيني
بقضايا اجلاليات .اإلنسانية اليت خترج من إفريقيا ُتنىس كأهنا مل تكن .وهلذا ،من املهم جدا احلديث عن
اجلالية اإلفريقية واحلديث عن التعددية ولك تلك اهلويات.
حيىي أبو الفرح
شكرا جزيال ؛ نسمتع اآلن إىل مداخلة تناقش نفس املوضوع يقدمها لنا األستاذ بوعزة بنعارش.
بوعزة بنعارش
برصاحة ،أجد صعوبة يف تصور إفريقيا منخرطة يف عالقة قوية مع جالياهتا .ميكن أن نقول إهنا إفريقيا
معوملة ،لكهنا ليست منخرطة يف تلك العالقة بالشلك الاكيف يك نقول أهنا تتوفر عىل جالية حقيقية .وقد
أشار خفامة السفري فودي سيال واألستاذ مانتيا دياورا إىل سنة  ،1492واليت يعتربها البعض سنة
«اكتشاف القارة األمريكية» ،مكا لو أن اهلنود امحلر مل يكتشفوا قارهتم قبل ذلك التارخي بقرون.
وقد تلكم األستاذ دياورا عن إماكنية توجيه رسالة «كونية» أو «حملية» يف حالة تبين عاملية معتدلة ،مكا
فعل إدوارد غليسان مثال عندما حتدث عن «التفكري العاملي» و«العاملية املعتدلة» .سأمكل من حيث توقفت
املداخلة السابقة .حتدث إدوارد غليسان عن تارخي فكرة اجلالية عند األفارقة انطالقا من «سنة الصفر
العار» أي  1492بأمرياك ،اليت مل تكن حيهنا بالنسبة لألفارقة إال أرض غضب ومعاناة .ولكمة أفارقة هنا
يراد هبا لك األفارقة ،سودا وبيضا .لكن ما يه السنة الصفر األخرى اليت عاهشا األفارقة داخل القارة
وخارجها ،واليت ستسامه يف ظهور احلركة الزجنية الحقا ؟ بعد سنة  ،1492جاءت سنة  1684يك تزيد
الطني بلة .فقد أصدرت فرنسا يف هذه السنة أول قانون خاص بالسود يف سابقة تارخيية مل تتأخر إسبانيا
يف ترسيخها.
139

هكذا ،توفر غطاء قانوين يربر حشن األفارقة إىل أوروبا وأمرياك خكدم وعبيد يف إطار ما بات يعرف
بتجارة الرقيق .لقد قام هذا القانون بتشييء اإلنسان اإلفرييق وتقنني حشنه إىل أوروبا والعامل اجلديد.
ولقد امطأن قلب من وضع ذلك القانون إىل أنه عىل صواب وأن اإلفرييق يشء متلكه بالده وميكهنا أن
تفعل به ما تشاء .وتوجد يف الرتاث الفكري والفلسيف والديين األورويب يف القرن الثامن عرش نصوصا
حاولت تربير حشن األفارقة.
مفاذا قالت فلسفة األنوار يف هذا املوضوع ؟ أنا ال أنوي رضب روح املامرسة النقدية يف فلسفة األنوار،
لكن موقفها مل يكن اكفيا يف هذه النقطة بالذات .أفكر يف فولتري ومونتيسكيو واكنط ولك التيارات الفكرية
احلضارية آنذاك ويف طبيعة خطاب األنوار املنترص للحرية والفرد ،ولكنين أفكر أيضا يف نشوء خطاب
معادي إلفريقيا من داخل أوروبا األنوار .لقد اضطر هذا الوضع األفارقة إىل الرد .وقد جاء هذا الرد يف
سياق الهنضة األوروبية .والنتيجة يه ظهور فضاء ميكن تمسيته األطليس األسود ؛ «لكن ما معىن ذلك ؟»،
مكا قد يتساءل بعضمك .يف الواقع ،أدت حرارة احلياة الثقافية والسياسية والفلسفية داخل فضاء احمليط
األطليس إىل نشوء حركة الزجنية.
ويتجسد مضموهنا الفكري وامجلايل والسيايس وتوجهها اإلفرييق أيضا يف ثالثة خشصيات أساسية :
سانغور وسزيار وليون غونرتان داماس .هؤالء املبدعون الثالثة سيقدمون لنا ما يمسيه فرانز فانون «البرشة
السوداء واألقنعة البيضاء» ،يف داللة عىل التشبع بروح املواجهة والغضب الذي اكنت إفريقيا حضيته .لقد
اكنت هذه احلركة مبثابة فرصة النطالقة جديدة واسرتجاعا لروح األنوار األصيلة قصد استعامهلا يف نقد
وتعرية فكر وفلسفة األنوار.
بعبارة أخرى ،أرادت هذه احلركة التفكري يف إفريقيا ومسارات وواقع اجلالية اإلفريقية عرب بقاع العامل
من خالل جتاوز الكونية المنطية املوسومة بالقطبية الواحدة واهلمينة إىل كونية قوية هلا اتصال مبارش
هبا ومسامهة حقيقة يف تشكيلها .وهنا طرح السؤال  :كيف ميكننا الولوج إىل العمل واملعرفة الاكملة دون
جحر ورقابة من أحد ودون أي اعتبارات للون برشة الاكتب وجعلها عنرصا يف متخيل إفريقيا حبيث يكون
اإلفرييق ،مكا قال سارتر ،إنسان فقط كأي إنسان آخر ؟
وهيلع ،فاحلركة الزجنية اكنت هتدف إىل حتقيق اخنراط اإلنسان اإلفرييق يف حياة فكرية معوملة .لقد اكنت
احلركة رصخة مدوية يف العامل ،خاصة يف منطقة خط االستواء ومنطقة الساحل والصحراء .كيف نربر
وكيف نفكر ونمتلك من جديد فضاء األطليس األسود ؟
رمبا هذا ما جيب أن خنلص له عقولنا وأجسادنا وأرواحنا وعواطفنا وأحالمنا يف سبيل الوصول إىل ما
ميكن تمسيته «الفكر اهليغييل حول إفريقيا» ،أي فكر التارخي وليس تارخي الفكر .واخمت بالقول  :وداعا
هيغل ومرحبا سيال ودياورا.
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عبد الفتاح الزين
مكا نعمل مجيعا ،الكونية يه عبارة عن بنية تفرض نفهسا بالقوة وحترك جعلة التمنية والمناء .غري أن هذه
الكونية باتت تعيش أزمة يف عرص العوملة ،لكن مع األزمات تأيت الفرص أيضا .ومكختص يف الدراسات
االجمتاعية وكفاعل مجعوي ،أشتغل مع عدد من مجعيات املجمتع املدين املعنية باملهاجرين وقضايامه يف
السنغال ومايل والكوديفوار وجنوب إفريقيا وأثيوبيا .لقد زرت عدد ال بأس به من الدول ؛ مكا أنين اشتغلت
مع أفارقة يف أوروبا .وهنا أؤكد عىل رضورة المتيزي بني إفريقيا كيشء وإفريقيا مكوضوع.
البد من مواكبة أبناء اجلالية واالستجابة إىل احتياجاهتم واالستفادة من هذه اهلويات الصاعدة يف حماولة
هدم ما أمسيه «معرفة وعمل املركزية الغربية» واليت ال بصمة إفريقيا فهيا .هذا بطبيعة احلال حتدي كبري
جدا .هذه املعرفة املركزية الغربية يه اليت بررت عزل «اآلخر» وتعرضيه للك أشاكل المتيزي .ويه اليت
بررت االستعامر وجعلت الناس يبذلون الغايل والنفيس يف سبيل حترير أنفهسم وأوطاهنم وبالتايل نشوء
علوم إنسانية واجمتاعية جديدة مقاومة .هذا يعين أن جمهودا كبريا بذل يف معلية هدم وإعادة البناء
فكرة إفريقيا يف تلك الفرتة .ومكا تعملون ،هذه التحوالت قادتنا إىل الدولة األمة ألهنا تويل اهمتاما كبريا
بقضايا األمة وأرضها واليت مازلت حارضة حىت اليوم .خشصيا ،أومن أن مبدأ عدم املساس باحلدود
املوروثة عن االستعامر هو أكرب كذبة مازال األفارقة يعانون من تبعاهتا .لك الزناعات اليت نعيهشا اليوم
نامجة عن هذا املبدأ .ومل ُت َتح لنا أي فرصة لتصحيح املسار حىت تأسس االحتاد اإلفرييق ،أي بعد
استغالل الظرفية التارخيية اليت خلقهتا أوروبا الرشقية إثر تغيري جلدها متاما .أشار األستاذ ڭيڭو إىل
سقوط جدار برلني .يف تلك الفرتة ،عاش العامل لكه يف جو احلرب الباردة.
لكن لألسف ،جتاوز العامل لكه احلرب الباردة ،إال إفريقيا .إذ ال تألو حركة الزجنية جهدا يف سبيل تقدمي
يشء جديد خيدم األفارقة ،وجمهودها بال شك ،يذكر فيشكر عىل لك حال .لكن السؤال الواجب طرحه
يف هذا املستوى من النقاش هو اكلتايل  :أليس بالقارة اإلفريقية أي حراكت فكرية أخرى غري الزجنية ؟
أعتقد أن طرح هذا السؤال هو بداية جيدة يف مسار النقاش مع املجمتع املدين جنوب الصحراء الذي
يرى يف قطاع واسع منه أننا حنن ساكن مشال إفريقيا ال ننيمت للقارة المسراء .هذا كالم غري منطيق،
وال يساعد إفريقيا .فكيف ميكن هلذه القارة أن تهنض وتعاجل جراحها بيمنا ينكر بعض أبناهئا إفريقية
البعض اآلخر ؟ عندما قرر املغرب االنضامم إىل املجموعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا ،أبدى املثقفون
السنغاليون ردة فعل أشعرتين باخلوف حقا .وقد أتيحت يل فرصة مناقشة بعض هؤالء املثقفني .عندما
نتحدث عن اجلاليات اإلفريقية ،نفكر يف خارج القارة .ولكن أعتقد أننا قادرون ،بفضل العمل املشرتك
وتمثني اجلاليات اإلفريقية يف الدول اإلفريقية ،عىل إطالق تمنية وخلق تعاون وفق منطق جنوب-جنوب .ملاذا
أقول هذا الكالم ؟ ألننا ،مكا أشار األستاذ ڭيڭو  :غري قادرين عىل خلق حلقات الوصل واألقطاب التجارية
والصناعية واملالية بني حدود بلدان إفريقيا دون احلديث عن املايض االستعامري والذاكرة اإلفريقية .عندما
حتدث الرئيس الفرنيس ماكرون عن قضايا اهلجرة واجلاليات من اجلزائر العامصة ،تناقشنا حنن بدورنا
يف داكر وأمجعنا عىل أن ما قاله هيمنا حنن مجيعا كأفارقة.
باملناسبة ،أوروبا يه املسؤولة عن توقف نقاش جدي بدأ يف املؤمتر األول ملدينة دوربان اجلنوب إفريقية،
ألن الدورة الثانية اليت عقدت جبنيف عرفت فشال ذريعا ،غري بريء متاما .وهناك مجموعة من املعطيات
اليت تؤكد هذا الطرح .وأمه معىط هو أن املشاركني ليسوا أفارقة أصال ،بل آسيويني حيث اكنت
مداخالهتم لكها هدم يف هدم وإجهاض ألي فرصة يف تطور النقاش .ملاذا مت القيام بيشء كهذا ؟ ألن
النقاش الرصني املمثر سيخرج خبالصات ونتاجئ لن تكون يف صاحل البعض .أعتقد أنه من غري املمكن
احلديث عن نتاجئ إجيابية يف عالقة أوروبا وإفريقيا إذا مل نضع النقاط عىل احلروف معا خبصوص
التارخي االستعامري والذاكرة اإلفريقية .اخنراط إفريقيا يف هذه العالقة اليت تشوهبا الشوائب من أول يوم
خطأ تارخيي وسقوط جديد يف خف أسقطنا من قبل يف مبدأ عدم املساس باحلدود املورثة عن االستعامر.
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لقد أنصت بلك اهمتام إىل صدييق دياورا وهو يتحدث عن اإلفرييق األسود .لكن ملاذا احلديث عن
األمرييك األسود ؟ ملاذا نتحدث عنه وال نتحدث عن األمرييك األبيض ؟ لقد نيس األمريكيون السود
والبيض عىل حد سواء مقولة الرئيس جون كندي اليت قال فهيا «حنن أمة مهاجرين» .وهذه اهلجرة أنتجت
بنية منمظة تؤمن بالتعددية ومتارهسا .البد أن نكف ألسنتنا عن احلديث يف موضوع اجلالية اإلفريقية
خارج القارة ولو إال حني فهو ليس أولوية .من أفراد هذه اجلالية من يتحدث ممكثل للشعوب اإلفريقية،
وأقول هلؤالء إن المتثيلية احلقيقة تكون من داخل القارة .وأجد أن بعض األمريكيني األفارقة وخاصة
بعض األفارقة املقميني بالواليات املتحدة ال يفوتون أي فرصة لتقدمي أنفهسم كأمريكيني ال كأفارقة .وهنا
أستحرض فكرة مهمة تتعلق باألندلس.
نعتقد يف املغرب أن األندلسيني اكنوا بيض بعيون زرقاء .لكن األندلس يوجد حىت يف مايل ،ألن التجار
األندلسيني وصلوا إىل أبعد األسواق يف غرب إفريقيا .ومن األدلة عىل ذلك هو أن لكمة «تاجر» يف اللغة
الفالنية والكثري من اللغات اإلفريقية القدمية تعين «عريب مسمل» .مكا تالحظون ،سوء التفامه الذي ذكرته
خبصوص األندلسيني هو نفس سوء الفهم احلاصل بالنسبة لبلدان جنوب الصحراء .ما يه إفريقيا جنوب
الصحراء؟ وما ماهيهتا بالنسبة إىل ماذا ؟ هل إفريقيا جمرد جغرافيا أم إهنا تبادالت وتفاعالت برشية
وثقافية ؟ ولخسرية القدر ،عرث خرباء األركيولوجيا عىل بقايا أقدم إنسان يف العامل باملغرب .وبال شك ،البد
أن يتأمل املرء يف مثل هذه اإلضاءات واإلشارات .وأنا من جانب أكتيف بإتقان صنعة السؤال .أمتىن أن
تقتنعوا بأن الوقت قد حان يك يتلكم األفارقة عن إفريقيا ال عن أوروبا .مجيل أن نتلكم كثريا عن أوروبا
واملايض االستعامري وآالمه والذاكرة اإلفريقية ،لكن األمجل هو أن نبدأ يف احلديث عن إفريقيا وجتربة
إفريقيا الرشقية ،ألن جزء مهم من القارة ال بد من تقوية عالقته بلك املناطق األخرى ،خاصة مشال إفريقيا.
جيب أن نتحىل بجشاعة طرح األسئلة الصعبة والوجودية ومواجههتا .وأنا أعتقد أن أفضل طريقة لتحقيق
هذا اهلدف يه جتاوز عقد املايض التعيس بوضع النقاط عىل احلروف والقطع مع أساطري الذاكرة والبدء
يف بناء هوية إفريقية مشرتكة تكون جزء من صورة أكرب تضم عنارص أخرى كثرية يه اليت ستقودنا
إىل إفريقيا اليت حنمل هبا مجيعا .وحيهنا سنكون مستعدين لتلوين العوملة باللون األسود اإلفرييق األصيل
الذي جيب أن يكون حارضا ،ألن العوملة ليس هلا لون واحد.
أنا ال أرى أن من صاحل إفريقيا االختيار بني أوروبا والصني .إفريقيا جيب أن تفرض نفهسا رمقا صعبا
يف معادلة العوملة .ومع لك احرتامايت ،أقول إن ما قدمه األستاذ ڭيڭو ال يعدو أن يكون مناورة .بال شك
إفريقيا تريد املشاركة يف اإلنتاج الصنايع ،لكهنا تريد بالدرجة األوىل احلصول عىل التكنولوجيا يف
لك املجاالت دون رقابة وعدم االكتفاء برتكيب السيارات .البد من إبراز هذا املوقف واحرتامه واالعرتاف
به .وقد سامهت اهلجرة واهلويات اجلديدة يف ظهور ما ميكن تمسيته «العائالت العابرة للحدود» .رمبا ال
تنتهبون إىل ذلك ،ولكن عندنا زجيات خمتلطة كثرية بني املغاربة والسنغاليني ومنذ سنوات طويلة .وهذه
الزجيات حتصل غالبا بأوروبا ،خاصة بفرنسا .تقول اكتبة من املوريس مهمتة هبذه القضايا ال حيرضين
امسها حاليا «عندما جتمتع األرسة املهاجرة ،فكأمنا اجمتعت األمم املتحدة .يوجد الصينيون واهلندوس
واألمريكيون والفرنسيون واألفارقة ؛ يوجد من لك فن طرف» .وهذا لغز معقد جيب أن نتعاون عىل فهمه
واالستفادة منه مجيعا .بالنسبة إلينا كأفارقة ،جيب أن ننسج هوياتنا اجلديدة بأيدينا ونضبط عالقاتنا
كأفارقة فميا بيننا وكأفارقة يف تعاملنا مع العامل.
عىل هذا األساس ،أرى أن هناك مسارين جيب االشتغال علهيام  :أوال ،جيب أن نؤسس نظم تعلميية
حتتفل بالتالحق الثقايف وتروج له .والسؤال هنا  :كيف ندرس إفريقيا ؟ وهذا سؤال طرحه الراحل سميون
لييف يف واحدة من آخر مداخالته األاكدميية خالل لقاء نمظته الرابطة املغربية لملواطنة وحقوق اإلنسان.
وقد أجاب سميون بالقول إن املدرسة خانت املدرسة .كيف ذلك ؟ املدرسة مل تعملنا العيش داخل التنوع
والتعددية ؛ وأطفالنا مه أيضا مل يتعملوا هذا.
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جيب أن يكون تعلمي إفريقيا فيضا من التعددية الثقافية وجتنب القشور واجلزئيات اليت ال تربط التمليذ بلب
املوضوع .ثانيا ،جيب عىل احلكومات اإلفريقية إرشاك املجمتع املدين بشلك أكرب واالسمتاع آلراء أبناء
اجلالية اإلفريقية داخل القارة وخارجها.
حيىي أبو الفرح
جيب أن أوحض نقطة مهمة  :مسألة تكوين اجلاليات اإلفريقية داخل القارة هلا رشوط خاصة بعض اليشء
ألن النسبة األكرب من حركة اهلجرة اإلفريقية تمت داخل حدود القارة .ومكا تعملون مجيعا اهلجرة يف
إفريقيا قدمية تعود إىل قرون مضت .ومع الوقت أنتجت هذه احلركة البرشية جاليات إفريقية داخل إفريقيا
لكها تعيش يف أمان وال تواجه أي أخطر بسبب أصوهلا .عىل سبيل املثال ،أكرث من ثلث ساكنة الكوت
ديفوار مه ماليون وبوركينابيون .وقد متكنت هذه اجلاليات من االندماج يف املجمتع اإلفواري بسالسة.
وعالوة عىل اجلالية اللبنانية والسورية ،تستقبل السنغال ومايل جالية مغربية كبرية .أما السودان فيعيش
فهيا أكرث من مائة ألف سوداين من أصول مغربية .لقد توجه أول املهاجرين املغاربة إىل إفريقيا ،وليس إىل
أوروبا .وقد بدأت هذه احلركة البرشية يف القرن التاسع عرش وتقوت يف ستينيات القرن العرشين .ولقد
اكن أغلب املهاجرين املغاربة إىل أوروبا من البادية املغربية ،بيمنا اكن أغلب املهاجرين املغاربة إىل إفريقيا
من احلوارض واملدن الكبرية ،خاصة فاس .وعىل عكس اجلالية املغربية بأوروبا اليت تواجه العديد من
الصعوبات يف بلدان اإلقامة ،تعيش اجلالية املغربية داخل البلدان اإلفريقية يف اندماج وتآيخ منوذيج.
يف السنغال مثال ،توجد عائالت فاسية كبرية مثل برادة والتازي وبنشقرون ...لكن مل يبق من مغربيهتا إال
اإلمس من فرط ما اندجمت يف املجمتع السنغايل .ويف ختام حدييث عن هذه النقطة ،أكتيف بالقول إن
والدة سفري اململكة بالسنغال السيد برادة امرأة سنغالية .واآلن منر إىل سيادة السفري فودي سيال الذي
سيتفاعل مع السؤال التايل  :كيف جنعل اجلالية اإلفريقية رافعة تمنوية مهمة يف البلدان األصلية وبلدان
اإلقامة ؟
فودي سيال
حاول السادة املتدخلون قبيل اإلحاطة مبوضوع هذه املائدة املستديرة من زوايا خمتلفة ؛ واخلالصة
األساسية اليت خرجت هبا يه أنه ال ماهية واحدة جامدة للهوية ،وأهنا مرشوطة بظروف وجتارب حاملها.
وهذا معناه ،أن انمتاؤك إىل إفريقا ليس احملدد الوحيد هلويتك .اكن الرئيس الفرنيس فرانسوا ميرتان
يقول «أن تكون فرنيس معناه أن تكون إيطاليا قليال وإسبانيا قليال وبولونيا قليال ...ورمبا أيضا عربيا
قليال» .هذا تصور يستحق التعمق يف معانيه والتعمل منه .إن إفريقيا بتارخيها وهويهتا يه أرض تالحق
بامتياز .كثري منا حيملون جنسيتني اثنتني .وكثري من الكريول مولودون يف إفريقيا .ولقاءاتنا مع ثقافات
الدول االستعامرية فهيا ،سواء شئنا أم أبينا ،تالحق ومتازج ثقايف وهويايت .ومكا أسلفت ،هوية لك واحد
منا حتددها الرشوط والتجارب الخشصية .أما خبصوص التصور اليت يروج هلا األستاذ ڭيڭو ،فيظهر
يل أن البعض مازال غري قادر عىل تصور إفريقيا مستقلة بذاهتا ال تتبع ألحد .وهنا أستحرض فيلسوفا
سنغاليا قال « :ال هوامش بعد اليوم وال مركز بعد اآلن» .تلكم صديقنا ڭيڭو بزهو وخفر عن فكرة بناء
حمور إفريقيا-املتوسط-أوروبا .أما أنا فأحمل بإجناز اجلدار األخرض العظمي املمتد من إثيوبيا حىت داكر.
أنا أفكر طوال الوقت يف سبل وقف زحف رمال الصحراء حنو املدن والقرى واألرايض الفالحية ؟ من املهم
عندي زرع األجشار وخلق واحات تساعدنا عىل احلد من االنعاكسات السلبية هلذه الظاهرة الطبيعية.
التصور الذي يطرحه األستاذ ڭيڭو ال يتفاعل إجيابيا مع أكرب انشغااليت  :حتقيق التمنية املستدامة .يف
املقابل ،عرب املغرب عن إرادة قوية يف العودة إىل أرسته اإلفريقية الكبرية .ويف الذكرى األربعني ،خاطب
العاهل املغريب شعبه وإفريقيا من داكر وليس من الرباط ألن إفريقيا لكها بيته وأرسته.
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يف احلقيقة ،ال أتصور أن يفعل الرئيس ماكرون هذا يف العيد الوطين الفرنيس .ما أحمل به أنا هو ذلك
القطار القدمي الرابط بني داكر وباماكو حيث استقر عدد من أفراد عائليت الذين معلوا كسككيني .عالقتنا
مع أوروبا فهيا الكثري من األسئلة املعلقة واملظامل التارخيية .اليوم ،جيب أن جنلس مع بعضنا حنن األفارقة
والعرب ونفكر يف حتقيق مطوحاتنا بالبحث العميق عىل لك صغرية وكبري توحدنا .ملاذا عالقات املغرب
والسنغال قوية بالشلك الذي توجد هيلع اليوم ؟ ألن املغاربة والسنغاليني يتقامسون الكثري من األشياء.
فبعيد عن ما هو ديين (الطريقة التيجانية) ،يوجد بني البلدين تبادل ثقايف واقتصادي ما فتئ يتعزز يوما
بعد يوم .وبالنسبة يل ،يعترب املتوسط قصة وتارخي مرير ؛ املتوسط أصبح مرادفا لملوت .وبعد لك هذا،
مازال البعض يريد أن يبيع يل الومه ؛ هذا بلك بساطة مل يعد ممكنا.
إفريقيا ليست بيدقا يف يد أحد .إفريقيا ال تصطف مع أحد ضد أحد وال ختوض حرب ليست حرهبا .لك
يشء بات موضع شك عندنا ألننا مل نشاهده ومل نفهمه بناء عىل تصور للعامل نابع منا .عندما يقول أحد
مثال أن كريستوفر كولومبوس اكتشف القارة األمريكية ،فنحن نشك يف حصة املعلومة .يريدون أن يرخسوا
يف أذهاننا أن العامل مل يكن له معىن قبل أوروبا وأنه لن يكون له معىن دون أوروبا .يف نفس السياق ،غالبا
ما أمسع الناس يقولون أن األمريكيني أبادوا اهلنود امحلر ؛ لكن هذا ليس دقيقا  :يف تلك الفرتة مل يكن
هناك أي أمرياكن بل اكن هناك أوروبيون قاموا بغزو تلك القارة وذحبوا ساكهنا .هذه األمثلة وغريها تقول
بصوت واحض إن أولوية إفريقيا يه إعطاء األولوية للجالية واالهمتام بذلك القطار القدمي كبداية جيدة نقول
من خالهلا «لآلخر»  :مل تعد أنت مركز العامل بعد اليوم ،فالعامل اليوم له مراكز عديدة أنت واحد مهنا فقط.
مانتيا دياورا
جيب أن نتلكم عن عودة أبناء اجلالية اإلفريقية .خشصيا ،مقاربيت هلذه املسألة أدبية فنية .يعود إىل
إفريقيا كثري من الفنانني والكتاب الذين ولدوا بالواليات املتحدة أو أوروبا ألبوين أصوهلام إفريقية .حنن
هنا ال نتلكم عن بضعة أفراد ،بل نتلكم عن حركة برشية مهمة .وعالوة عىل ذلك ،تدعونا الكتابات األدبية
اإلفريقية املعارصة إىل اختاذ احليطة واحلذر من مفاهمي مثل «جنوب الصحراء» .بالنسبة ألبناء اجلالية
من الشباب ،العودة اليوم ال تعين بتاتا العودة إىل «الواحد» الفقري ثقافيا وهوياتيا ...بل تعىن العودة
إىل «املتعدد واملتنوع» ثقافيا وهوياتيا ...ألن يف عودهتم اكتشاف للكثري من التجارب اليت أثرت وأغنت
إفريقيا والعامل أمجع.
عبد الفتاح الزين
أود أن أقرأ لمك مقولة للاكتب الغيين الكبري تيرينو مونينميبو قال فهيا «مرص هبة النيل والصحراء هبة
إفريقيا».
بوعزة بنعارش
عندما نتحدث عن اجلالية ،نفكر يف اهلجرة .لكن اهلجرة ،مكا يه يف األجندة الدولية ،حمكومة بتصور
غريب رصف .ومسؤوليتنا حنن يه إعادة صياغة مفهوم اهلجرة وفق تصورنا كأفارقة دون اخلوف من
طرح أسئلة حول العبودية واملايض االستعامري وغريها من القضايا الشائكة يف عالقتنا بأوروبا .واحلذر
لك احلذر من أساطري الذاكرة ومتاهات التارخي.
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اهلجرة والعوملة
رئيس اجللسة  :عبد اللـه الرتايب
شادية أعراب ،جون بول كفاليريي ،دمحم العمريت ،يوسف أمني العيمل
املشاركون :
أمحدو كوروما
		
فضاء :
يوم امجلعة  19أكتوبر 2018
التارخي :
16 : 30 - 15 : 00
		
الساعة :

موجز مداخالت املائدة املستديرة
جيمع عنوان هذه املائدة املستديرة بني لكمتني بوزن وقافية رنانة ،وتظهران مكا لو
أن إحدامها ترجع صدى األخرى ،أو كأهنام متقابلتان ،أو مكا لو اكنت األوىل نتيجة
سلبية للثانية .وملناقشة هذه القضية بأسلوب أصيل وثقايف ،اجمتع فريق متاكمل ،بقيادة
األستاذ عبد اللـه الرتايب ،الصحايف والاكتب ،من الدار البيضاء ،والذي جيد خطابه
احلر صدى إجيايب يف الصحافة املكتوبة وكذا يف التلفزيون .جبانبه ،شادية أعراب،
ويه عاملة جغرافيا وباحثة يف املركز الوطين الفرنيس للبحث العيمل ومتخصصة يف
قضايا اهلجرة ،حيث رامكت جتربة دولية كبرية ،بالرباط وباريس .أما السيدان دمحم
العمريت ،رئيس اللجنة اإلقلميية حلقوق اإلنسان يف وجدة-فـجيج ،وجون بول اكفاليريي،
ممثل مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني يف املغرب ،فقاما بتسليط الضوء
عىل الظواهر اليت متت دراسهتا انطالقا من احلقائق القانونية املغربية ،وكذلك السياسات
العمومية املتبعة وظروف اهلجرة عىل الصعيد العاملي ،واليت صارت حمط اهمتام دويل.
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باملناسبة ،ستوحض األرقام احلقيقية إىل حد كبري مبالغات بعض اخلطابات ،ويه ليست
وحدها االستنتاجات اليت خلص إلهيا هذا النقاش الغين ،الذي أفىض إىل التوافق
ريا ،يبني لنا األديب
التام بني هذه الكفاءات املجمتعة لتدارس حيثيات هذا املوضوع .وأخ ً
واألاكدميي املغريب يوسف أمني العيمل ،وهو أحد املفكرين املهاجرين ،كيف ميكن للاكتب
 بل وهيلع  -جتاوز األرقام اليت تتعلق باهلجرة ،إلعادة تثبيت البعد اإلنساين ،ألنه الميكن تقدمي أي قراءة جيدة هلذه الظاهرة ،وهو باملناسبة كتب روايتني يف هذا السياق.

يف الواقع ،يعود الاكتب إىل مناقشة مشلكة احلدود اليت بدوهنا تفقد لك االعتبارات
التقنية والقانونية معناها ،أي احلدود اجلغرافية والقانونية والبرشية واجلسدية والنفسية
وغريها .إهنا فرصة إللقاء نظرة نقدية عىل التشكيالت التعاقدية اليت هتدف إىل منع
اهلجرة املؤقتة للعمل من أن تصبح دامئة .ومن الواحض أن قضية اهلجرة تطورت برسعة
يف السنوات األخرية مكا تطورت معها بنفس القدر القراءات والتأويالت هلذه الظاهرة.
ويف نفس السياق ،يعد الويع بالدور املتنايم لملرأة مهم للغاية ،لكن الدوافع واألهداف
تغريت أيضًا ،خاصة بالنسبة لملهاجرين الذين مه عىل عكس الالجئني ،ال يرحلون حتت
ضغوط أو نتيجة ملخاطر قد هتدد حياهتم يف بعض األحيان ،ولكن من أجل البحث عن
حياة أفضل.
يبدي املغرب اهمتاما هبذه التطورات وحيرتم االتفاقيات الدولية اليت وقعها .وهو حياول
مواجهة هذه التحديات رغبة منه يف رفعها عن طريق هنج سياسة فعالة وسلمية ،وهو
جهد ميكن اعتباره مثاليا وصادقا إذ يسىع للبحث عن أفضل احللول ،بغض النظر عن
احلوادث اليت ال مفر مهنا واليت تولدها تلك التوترات البرشية القوية احمليطة باهلجرة.
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عبد اللـه الرتايب
مرحبا بمك مجيعا ،وشكرا حلضورمك يف هذه املائدة املستديرة .عندما كنا نتحدث عن العوملة يف العقد
األول من القرن احلادي والعرشين ،كثريا ما اكن يمت التطرق إىل مسألة احلرية الاكملة حلركية البضائع
واألخشاص .واملقصود بذلك بشلك واحض هو أن يصري العامل فضاء ختتيف فيه احلدود أكرث فأكرث .ولكن
عندما ننظر إىل املشاهد احلالية ،نالحظ نزعة كبرية حنو االنغالق وامحلائية ،خاصة الصور اليت تظهر
املهاجرين يف منطقة البحر األبيض املتوسط ومه يواجهون مصريا جمهوال ،عىل بعد بضعة كيلومرتات من
هذا املاكن ،وحيث ترفض بعض الدول استقباهلم .يكيف أيضًا أن نرى ،عىل املستوى السيايس ،صعود
التيارات الميينية القومية املتطرفة يف العامل ،واليت تعمتد مرجعيهتا عىل رفض اآلخر ،األجنيب ،الالجئ،
أي رفض املهاجر بصفة عامة ...بغض النظر عن نتاجئ هذه السياسات.
ومن خالل هذا ميكن أن نستنتج أن اهلجرة صارت حمور القضايا السياسية واحلضارية يف هذا القرن.
وللحديث عن هذا األمر ،يرسنا أن نرحب بـشادية أعراب ،عاملة جغرافيا وباحثة يف املركز الوطين الفرنيس
للبحث العيمل واملتخصصة يف اهلجرة ،وكذلك جون بول كفاليريي ،ممثل مفوضية األمم املتحدة السامية
لشؤون الالجئني يف املغرب .نستضيف أيضا يوسف أمني العيمل ،وهو اكتب ومؤلف عدة روايات ،مهنا
«مغريب يف نيويورك» و«املهاجرون غري الرشعيون» ،ومعنا أيضا األستاذ اجلاميع دمحم العمريت ،رئيس
اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان يف وجدة  -جفيج .أشكرمه مجيعا ملشاركهتم .أتوجه بسؤايل لـشادية أعراب،
إذا ما يه االجتاهات الرئيسية للهجرة يف العامل اليوم وخصوصا يف منطقة البحر األبيض املتوسط ؟
شادية أعراب
موضوع مائدتنا املستديرة جيعلنا نربط اهلجرة مع العوملة بشلك طبييع ومنطيق .وما أود أن أخربمك به
هو كيف أصبحت هذه اهلجرة معوملة ،وكيف تطورت هذه األرقام  ،ومدى تنوع موجات تدفقات املهاجرين ؟
أصبحت طرق اهلجرة متعددة ،معقدة ،طويلة وخطرية للغاية .لقد اكن هناك تغيري حقييق يف املهشد العاملي
للهجرة ،وحتولت عدة دول من بلدان املغادرة إىل وضعية بلدان اإلقامة ،يف حني اكنت تعترب أماكن عبور
أو مبثابة مرحلة من مراحل اهلجرة ،حسب تعبري مهدي عليوة .يعترب املغرب مثاال مثريا لالهمتام ،وهو
يف احلقيقة ،خمترب حقييق لنا حنن الباحثني ،ألننا منيل إىل القول أنه اكن منذ فرتة طويلة بلدًا مصدرا
للهجرة ،وأصبح اآلن بلدًا لعبور املهاجرين صوب أوروبا .ويف الواقع ،صار اليوم بلد جهرة حيث يستقر
هؤالء املهاجرون ،يزتوجون ويعملون ويدرسون أطفاهلم ...يبدو يل أن التسلسل الزمين التارخيي ليس
حصيحا بالرضورة .إهنا قصة حديثة وبالتايل قد ال يكون لدينا املنظور واملرجعية لتحليلها .ويف رأيي،
ً
فاملغرب جيمع لك هذا .إن املغرب يهنج إىل حد ما سياسة جديدة للهجرة ،واليت سوف حيدثنا عهنا السيد
العمريت .وهكذا جند ثالثة عنارص مهمة يف هذا المنط املعومل للهجرة  :نجسل يف البداية ،دخول أطراف
فاعلة جديدة عىل الساحة ،ختتلف عن تلك اليت عرفناها يف ستينيات القرن املايض ،وقد ركزت يف أمعايل
اخلاصة وكذلك يف أطروحيت عىل هذا املوضوع ،إذ متكنت من تتبع مهاجرين اكنوا يف معمظهم أميني
ال يعرفون الكتابة والقراءة ،حيث أهنم غادروا يف ستينيات القرن املايض ،من نقطة إىل أخرى ،متخذين
مسارا شبه خيط ،وذلك انطالقا من قرامه إىل إحدى مدن أوروبا وخاصة فرنسا ،ملتحقني باجلالية هناك،
والسميا مبعارفهم الذين ينحدرون من نفس القرية .اليوم يدخل فاعلون جدد وفاعالت جديدات إىل املهشد.
وعالوة عىل ذلك ،فإن مصطلح «فاعالت» مهم جدا ألن مصطلح تدفقات اهلجرة أصبح أيضا بصيغة
التأنيث .وهذا ما يقودين للتطرق إىل الرحلة اخلاصة بالشابة حياة ،واليت بالتأكيد مسعمت عهنا.
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يه الفتاة اليت لقيت مرصعها أثناء عبورها إىل إسبانيا ،أليس كذلك ؟
شادية أعراب
نعم بالتأكيد .هذه املرأة الشابة اليت لقيت حتفها تكشف لنا اليوم ،ثالثة حقائق عن ماهية العوملة اليت تؤثر
يف لك هذه اهلجرات :
 أوال ،مل تعد تقترص ظاهرة اهلجرة الرسية عىل الرجال حفسب بل طالت أيضا النساء (وكثريا ما اكنتصورة املهاجر ترتبط بالذكور« ،احلراك» أو العابر للحدود ،اكن املهاجر يف الغالب شابا ،وبالرمغ من ذلك،
فقد اكنت املرأة منذ وقت طويل أيضا هتاجر وتعرب احلدود بطريقة غري رشعية) ؛
 ثانيا ،مازال املغاربة واملغربيات يغادرون البلد ،عىل عكس ما كنا نقنع أنفسنا به (وأنا أمحتل جزء مناملسؤولية كباحثة وعضو يف املجمتع املدين ،ألنه يف اآلونة األخرية ،اشتغلنا كثريا عىل املهاجرين األفارقة
املنحدرين من جنوب الصحراء الكربى ،والذين يستقرون يف املغرب ،ومل يمت تسليط الضوء مبا يكيف عىل
اهلجرة املسمترة لملغاربة واملغربيات حنو أوروبا) ؛
 ثالثا ،لعل موت هذه الشابة يكشف لنا أيضا عن ظهور فاعلني جدد ،معمظهم خرجيي املعاهد ،والذينحياولون اهلجرة ليس فقط بسبب املشالك االقتصادية والفوارق االجمتاعية ،ولكن أيضا بسبب ضعف
هامش احلريات.
لقد ناقشنا ظهور فاعلني وفاعالت جدد ،واملسارات املعقدة والطويلة للهجرة الرسية ،وبالرمغ من هذا
التفاوت العاملي واخليايل ،مع عامل مرتابط عىل حنو مزتايد ،يرشح لنا هذه املوجة املتدفقة من املهاجرين.
وعالوة عىل ذلك ،فالعديد من الباحثني يتحدثون اآلن عن مهاجرين متصلني يف ما بيهنم ،بسبب اهلجرة،
ألنه من أجل أن هتاجر ال يكيف أن يكون لك رأمسال اجمتايع واقتصادي فقط ،وبالطبع فهذه األمور
مطلوبة ،بل جيب أن تكون لك خربة ودراية بلك ما يتعلق باهلجرة ،األمر الذي مكن بعض الباحثني من
تبسيط هذا التصور اجلديد الذي يعمتد عىل شبكة عاملية للهجرة.
عبد اللـه الرتايب
عندما تقول «الشبكة املتصلة» ،هل تقصد هبا شبكة برشية أم شبكة اإلنرتنت ؟
شادية أعراب
االثنني معا.
عبد اللـه الرتايب
الحظنا أن بعض املهاجرين يقومون بتصوير أنفهسم أثناء مغادرهتم ،وأيضا يقومون بإنشاء صفحات عىل
املوقع االجمتايع «فيسبوك» ،من أجل مساعدة من يريدون املغادرة من ماكن معني إىل ماكن آخر .هل
يف هذا السياق ؟
شادية أعراب
نعم ،هبذا املعىن ،هؤالء املهاجرون مرتبطون اليوم يف مجيع أحناء العامل من خالل شباكت التواصل
االجمتايع .لكنا نعرف ما حيدث يف الواليات املتحدة األمريكية أو يف فرنسا ،حىت عندما نأيت من منطقة
جغرافية مهمشة للغاية .اليوم ،لدينا اإلنرتنيت يف لك ماكن ولكن لدينا أيضا شبكة للهجرة وأرقام املهربني.
أنا عن نفيس أعيد تشكيل دفاتر عناوين املهاجرين لفهم كيف يتنقلون اليوم.
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لدهيم شباكت للهجرة يف إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وأحيانا حىت يف الواليات املتحدة األمريكية .ليس فقط
عدم املساواة االجمتاعية واالقتصادية يه وحدها اليت تفرس هذه اهلجرات .أدعومك لقراءة أمعال األستاذة
اكثرين ويتول دو ويندن ،ويه خبرية يف اهلجرة الدولية.
لقد وضعت كتابا خرائطيا للهجرة حيث ترى ،أن أمه مظهر النعدام املساواة اليوم يف العامل ،هو احلق
يف التنقل .إذ أصبح اللك يسىع هلذا احلق ،اليوم أفغانستان يه الدولة األضعف من حيث تنقل أفرادها،
ألن األفغان حباجة إىل تأشرية لدخول لك الدول تقريبا .ومن الواحض أن رعايا البلدان الغنية والصناعية
يف المشال ميكهنم التحرك يف مجيع أحناء العامل ،يف حني أن رعايا بلدان اجلنوب األكرث فقرًا وهتميشًا
جيدون أنفهسم قيد اإلقامة اجلربية بسبب سياسات اهلجرة.
دعونا نقرأ بعض األرقام ،إذ يف عاملنا اليوم ،نواجه ازدواجية ذات داللة مهمة ،حيث انتقلنا من  75مليون
مهاجر دويل يف عام  1965إىل  165مليون مهاجر يف سنة  .1990واليوم ،بلغ العدد حوايل  240مليون
مهاجر يف اخلارج .ويف الواقع ،ميثل هؤالء املهاجرون  %3فقط من ساكن العامل ،مما يعين أن الكوكب
مستقر نسبيًا .ويريدوننا أن نؤمن بأن هناك مد هائل لملهاجرين.
هنا اكن من الرضوري تفكيك فكرة الغزو اليت يعرضوهنا لك يوم عىل شاشات التلفزيون .حيث جند
أنه يف فرنسا مثال ،ال مير يوم دون أن تطالعنا مقالة عن غزو املهاجرين .إننا نواجه سياسة امحلائية
للهجرة ،سياسة غري مسبوقة يف تارخي البرشية  :جدران يمت تشييدها ،ويه يف تزايد يوما بعد يوم،
إذ تمت االستعانة جبهات خارجية محلاية احلدود وذلك من خالل هنج سياسات اهلجرة ،وأيضا من خالل
توقيع اتفاقيات جديدة ملزيد من طرد املهاجرين ،وإبعادمه حنو احلدود ،اخل .إهنا سياسة تعمتد أساسا
عىل املقاربة األمنية ،وتظهر لنا تدفقات املهاجرين هذه حالة اخللط اليت حتدثت عهنا يف بداية مداخليت :
مبعىن أن بلدان االنطالق تصبح بلدان جهرة وعبور .لكن عىل الصعيد العاملي ،تستضيف مثانية وعرشون
دولة ثالثة أرباع املهاجرين الدوليني ،ويه نسبة قليلة نسبيًا ،يف حني املهاجرين من لك البلدان موزعني
تقريبًا عىل لك الكوكب.
عبد اللـه الرتايب
أدعو دمحم العمريت ملناقشة تصوره حول قضية اهلجرة  :املغرب نفسه انتقل من بلد عبور إىل بلد جهرة.
ويف الواقع ،فقد أصبح واحضا بشلك مزتايد عدد املهاجرين األفارقة املنحدرين من جنوب الصحراء
الكربى الذين انتقلوا إىل املغرب للبحث عن معل ودراسة ...ويبدو يل أنه منذ عام  ،2013اعمتد املغرب
عىل سياسة للهجرة ،مفا يه أمه معامل هذه السياسة وما هو دور املجلس الوطين حلقوق اإلنسان يف
هذا املضامر ؟
دمحم العمريت
أعتقد أن األمر سيستغرق وقتا طويال للتحدث بالتفصيل عن سياسة اهلجرة املغربية املعمتدة يف سنة
 ،2013واليت تظهر من خالل «اإلسرتاتيجية الوطنية للهجرة واللجوء» .وسأركز يف مداخليت عىل معل
املجلس الوطين حلقوق اإلنسان يف محاية حقوق املهاجرين .ولكن قبل ذلك ،أود الرجوع إىل بعض األرقام
واإلحصائيات ،وأيضا الصورة اليت رمسهتا شادية أعراب عن اهلجرة العاملية .وجيب التأكيد عىل أن
القارة اإلفريقية تعترب واحدة من أقل املناطق املهاجرة يف العامل .فهي متثل  %2فقط من عدد املهاجرين
يف مجيع أحناء العامل ،وعندما هياجر األفارقة ،تكون الوجهة أساسا إىل بلدان إفريقية ،عكس ما يروج
بأن الوجهة األوىل لألفارقة يه أوروبا .ويعد هذا السيناريو السيئ يف حد ذاته خطر ومهي ،موجود
يف لك وسائل اإلعالم األوروبية أو بعض اخلطابات السياسية واأليديولوجية ،يف حماولة إلثارة مشاعر
وخماوف الرأي العام.
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فميا يتعلق بقضية اهلجرة يف املغرب ،فقد دخلت منذ بضعة سنوات ،مضن قضايا الساعة .ولكن من
الناحية التارخيية ،فقد اكن املغرب منذ فرتة طويلة أرض جهرة ،ومصدرا للهجرة ،وأرض استقبال وجلوء.
إن اخلطاب ،الذي يركز عىل املهاجرين األفارقة املنحدرين من بلدان جنوب الصحراء الكربى العابرين مهنم
واملستقرين يف املغرب ،ليس حقيقة تارخيية .حبيث ميثل حاليا األجانب يف املغرب  %0,25من الساكن
وفقا إلحصاء سنة .2014
مقارنة مع جممتعات أخرى ،فهذه ليست نسبة كبرية .ويف تقرير حول حقوق األجانب يف املغرب وعن
السياسة اجلديدة للهجرة واللجوء ،فقد أخذت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف االعتبار تارخي املغرب عىل
املدى الطويل لفهم ظاهرة اهلجرة وقضية املهاجرين.
عبد اللـه الرتايب
عندما تقول عىل املدى الطويل ،فهل تقصد قرون ،وعقود ...؟
دمحم العمريت
إين أقصد قرون  :األندلس ،والعالقات التارخيية مع إفريقيا ،إخل .ومؤخرا ،فهناك أيضا مثال للجزائريني
املتواجدين يف املغرب خالل فرتة االستعامر الفرنيس .وقد عرف املغرب منذ وقت طويل تدفقات اهلجرة.
مكا أخذ هذا التقرير بعني االعتبار التغيريات األخرية ليك نمتكن من فهم التطورات اليت تربطنا ببلدان
أخرى يف جمال اهلجرة واللجوء وإزاء هذا الوضع ،والذي وصف يف التقرير عىل أنه غري مسبوق تارخييًا،
حصيح أنه منذ سنة  ،2000هناك وجود أجنيب ظاهر للعيان والسميا مصدره املهاجرين القادمني من
بلدان جنوب الصحراء الكربى .كيف اكنت سياسة اهلجرة والسياسة العامة آنذاك ؟ أجرؤ عىل القول أنه
منذ فرتة طويلة مل تكن هناك أية سياسة .وقبل سنة  ،2013رشعت احلكومة يف اختاذ خطوات متتالية،
وبعض التدابري واملبادرات اخلاصة ،حسب احلالة .لكن مل تكن هناك سياسة عامة يف حد ذاهتا.
عبد اللـه الرتايب
هذا يعين ،أننا كنا نعتقد دامئا أهنم سوف يغادرون ؟
دمحم العمريت
بالطبع ،مل نكن نفكر أهنم سيبقون ،يف حني أن هناك بعض املهاجرين استقروا بشلك تلقايئ يف املغرب،
بعدما تقطعت هبم السبل .ويف ظل هذه احلقيقة ،فرضت عىل املغرب هذه السياسة العامة املمتاسكة.
ال ميكنين بالطبع ،تقيمي مجيع األمعال حول حقوق املهاجرين ،ولكن جتب اإلشارة إىل بعض األمعال
واألنشطة اليت توحض املقاربة اليت يهنجها املجلس الوطين حلقوق اإلنسان بشأن قضية املهاجرين
واألجانب عامة .فهي مقاربة شاملة ومستقلة عن الوضع اإلداري املتعلق بإقامة األجانب واملهاجرين ،سواء
اكنوا يف وضع نظايم أم ال.
أما اإلطار املرجيع ،مكا نعمل مجيعًا ،فهو إطار دويل والذي يمتثل يف االتفاقيات اليت صادق علهيا املغرب
واليت تلزمه دوليا ،وهناك أيضا الدستور املغريب لسنة  ،2011وما جاء يف ديباجته ومبدأ عدم المتيزي بني
املواطنني واألجانب .حيث أن املادة  2من الدستور تكرس احلقوق واحلريات األساسية ،واملادة  30تطرقت
ملسألة تسلمي املجرمني ،واحلق يف اللجوء وحق األجانب يف التصويت يف االنتخابات عىل أساس املعاملة
باملثل .لذلك اكن هناك بعض التقدم يف الوجود األجنيب يف املغرب من الناحية الدستورية .هناك أيضا
العديد من التوصيات الصادرة عن بعض هيائت األمم املتحدة ،واملتعلقة حبقوق اإلنسان بشلك عام وحقوق
املهاجرين بشلك خاص.
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يتدخل املجلس الوطين حلقوق اإلنسان يف قانون املهاجرين عىل عدة مستويات خمتلفة  :كرصد ومحاية
حقوق األجانب يف املغرب ،وإعداد التقارير برشاكة مع اللجان اجلهوية حلقوق اإلنسان لملجلس الوطين
للحقوق اإلنسان .مكا يمت استغالل هذا الرصد عىل مستوى سياسة اهلجرة بشلك عام ،واليت تمتثل
يف مشاركة املجلس الوطين حلقوق اإلنسان يف اللجنة الوطنية إلسرتاتيجية اهلجرة واللجوء اليت مت
تبنهيا سنة  .2014وترأست اللجنة الوطنية لتتبع العمليتني اخلاصتني بتسوية وضعية األجانب يف حالة
غري قانونية .وميكن مالحظة أيضا هذا الرصد عىل مستوى اإلطار القانوين التنظيمي وعىل مستوى
الترشيعات واالجهتادات القضائية ،فميا يتعلق باألجانب بشلك عام يف املغرب.
عىل سبيل املثال ،جند آراء املجلس الوطين حلقوق اإلنسان حول القانون املتعلق باالجتار بالبرش ،والتعليقات
عىل االحتجاز يف الجسون ،وقانون تنظمي العمل املزنيل ،وكذلك رأينا حول املسودة الهنائية لقانون اللجوء
ورشوط منحه .أما بالنسبة للحملة املتعلقة حبصول املهاجرين األجانب عىل احلقوق األساسية ،فإن املجلس
الوطين للحقوق اإلنسان واملجلس االستشاري للحقوق ،يعمالن عىل رصد ومعاجلة طلبات املهاجرين
األجانب املتعلقة بانهتااكت حقوقهم ،ولكن أيضا تتبع ورصد سري العمليتني االستثنائيتني واملتعلقتان بتنظمي
أوضاع األجانب يف املغرب .ونذكر أيضا ،عددا من اإلجراءات املتخذة بناءا عىل قدرات اجلهات الفاعلة
اليت تعمل يف جمال اهلجرة ،وإقامة رشااكت جديدة.
يف سنة  ،2007اعمتد املجلس الوطين للحقوق اإلنسان خطة معل ،تسهتدف جماالت ذات أولوية ،واليت
تستند عىل جرد الصعوبات اليت تعيق حصول املهاجرين عىل حقوقهم األساسية .وقد مت اختيار بعض
املواضيع ،واليت يشتغل علهيا حاليا املجلس الوطين حلقوق اإلنسان واملجلس املليك االستشاري حلقوق
اإلنسان .وتمشل أيضا ،حصول األجانب عىل دفرت احلالة املدنية وتدريس أطفاهلم ،واحلصول عىل السكن،
وإدماجهم يف سوق العمل ،وأيضا استفادة األجانب من الرعاية يف ظل نفس الظروف اليت يمتتع هبا
املواطنون .عىل نطاق أوسع ،يواصل املجلس الوطين حلقوق اإلنسان التدخل يف إطار اختصاصاته من
خالل مهامه املتعلقة بامحلاية العامة حلقوق اإلنسان ،وسوف ينرش قري ًبا تقرير تقييمي حول إسرتاتيجية
اهلجرة واللجوء ،وذلك مبناسبة الذكرى اخلامسة عىل تأسيسه.
عبد اللـه الرتايب
لنناقش اآلن وضعية الالجئني مع جون بول اكفاليريي ،الصورة اليت لدينا اآلن يه عن الالجئني السوريني
الذين هياجرون إىل أوروبا ،وكذلك فئة ال نعرفها جيدًا يف املغرب ،ومه الالجئني بسبب ظروف مناخية،
وهؤالء الناس يفرون من اجلفاف واملشالك األخرى الناجتة عن تغري املناخ .هل ميكنك احلديث عن خريطة
الالجئني يف العامل وكذلك يف املغرب ؟
جون بول كفاليريي
نظم الشاعر عبد اللطيف اللعيب يف إحدى قصائده « :تاه القطار ،اكن عىل متنه الشاعر» .لقد ذكرين
هذا البيت الشعري هبذا املعرض املغاريب للكتاب .يف البداية أود أن أجيب عىل سؤالك حول ترتيب الدول
اليت مت جتاوزها  :بلد النشأة وبلد االستقبال وبلد العبور ،ولكن من زاوية االختالالت اليت تعرفها الدول،
ما سأقوله سيكون تفاعل جزيئ مع ما قالته شادية أعراب ،ولكن أيضا يتناقض معه يف بعض النقاط .ألنه
موضوع معقد وليس هناك ما هو أسوأ من التوافق هيلع.
من وجهة نظر دول نشأة الالجئني (السوريون والفلسطينيون والعراقيون ،)...فإنه عندما نفكر يف رصاع
مثل ما يقع يف سوريا اآلن ،واليت باملناسبة تهشد اليوم الذكرى الثامنة الندالع األزمة ،وننظر إىل البلدان
الرئيسية يف العامل واليت تصدر الالجئني  :كأفغانستان ،والصومال ...وهو ما يعادل حوايل  8سنوات،
ً
شيئ ما قد انكرس.
و 30سنة و 20سنة من احلرب .لذلك ،نرى أن
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عندما كنت شابا ،كنت أمعل يف اإلغاثة اإلنسانية بالبوسنة ،وكنا حمارصين يف أحد املناطق املعزولة بدون
كهرباء .ومن وقت آلخر اكن هناك صوت أزيز الطائرات  :اكن األمريكيون مه من يلقون السالح للبوسنيني
يف انهتاك اكمل ملقتضيات القانون الدويل وقرارات األمم املتحدة ،وحظر األسلحة .ميكننا استحضار ما
قاله آنذاك الرئيس الفرنيس السابق فرانسوا ميرتان « :لن نضيف احلرب إىل احلرب» .ولكن ماذا يعين
عندما تكون جهة ما مدججة باألسلحة – الرصب مثال يف هذه احلالة – واجلهة األخرى شعب أعزل يذحب ؟

يف ظل هذا االنهتاك الاكمل ملقتضيات القانون الدويل ،أوقف األمريكيون هذه احلرب .وبعد ست سنوات،
قامت نفس الدولة واليت مازالت تنهتك املقتضيات الدولية ،بفتح صندوق باندورا بالعراق ،دون أن تمتكن من
إغالقه .لذلك فإن هذا الفشل يتحمل مسؤوليته جملس األمن التابع ملنمظة األمم املتحدة .ويبدو أن احلوار
انقطع بني الروس واألمريكيني وأن آلة صنع السالم توقفت يف ماكن ما .وبالنسبة للبلدان األصلية األخرى،
أو باألحرى يف دول منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكربى ،فهي تصدر بشلك رئييس املهاجرين ،وحىت
ً
أيضا .حنن يف املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني نعاين هؤالء األخشاص ،من
الالجئني
خالل زيارات هشرية ،حيث نقوم بتجسيل طلباهتم ومعاجلة ملفاهتم .ومعظم الطلبات تأيت من املهاجرين،
لذا فهم ليسوا فارين من احلرب أو االضطهاد .فهم يفرون من الفقر عىل الرمغ من أهنم ال يأتون بالرضورة
من البلدان الفقرية .هنا ،أشعر بتفاوت وفرق بني خطاب املنمظات غري احلكومية وأوروبا ،الذين يتحدثون
من أعىل أبراجهم العاجية ،وما يقوله لنا هؤالء الناس .إهنم يشعرون بأن ثروة بلدمه مصادرة ،وأنه ال
توجد عدالة اجمتاعية وأنه ليس لدهيم مستقبل وال أمل .ليس بالرضورة أفقر الناس مه من يفرون ؛ إهنم
غاضبون جدا ،خصوصا من النخب احلامكة .ويتساءلون ملاذا ال يتحدثون عن هؤالء الغرىق (حنن نتحدث
عن ذلك يف الصحف األوروبية وليس يف حصف بلداهنم) .وبالتايل فهناك تضارب بني ما يتضمنه اخلطاب
األورويب واخلطاب املعادي له ،وأيضا بني خطاب دول منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكربى ،والذي غالبا
ما ينتقد بشدة خنهبا احلامكة .دعونا نواصل الطريق ونذهب مبارشة إىل بلدان االستقبال يف أوروبا :
هناك تركزي إعاليم كبري عىل منطقة البحر األبيض املتوسط ،واملآيس اإلنسانية املروعة اليت حتدث هناك،
مثل ما حصل مع الشابة املغربية اليت لقيت حتفها .مثل هذه احلادثة املفجعة ،توجد الكثري مهنا يف دول
إفريقيا جنوب الصحراء الكربى ،ويف لك من الصحاري واحمليطات ،إخل.
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مع ذلك ،أعتقد أنه إذا أردنا أن حنمك عىل سياسة اهلجرة األوروبية – وأنا لست هنا للدفاع عن أوروبا -
لكن جيب أن نأخذ بعني االعتبار ،أهنا متنح  3.5إىل  4ماليني ترصحي إقامة جديد يف السنة ،ناهيك عن
التجديدات .ويه تصارحي تتعلق إما بالعمل ،أو مجع مشل األرسة أو الدراسة بالنسبة للطالب .وهذه مسألة
مهمة .إذا ،هل يكيف ذلك أم ال ؟ وهل هناك ما يكيف من اهلجرة الدائرية ؟ أعتقد أن هذه يه األسئلة اليت
يتعني عىل الباحثني والصحافيني طرحها عىل أنفهسم عوض التساؤل عن مصري األخشاص الذين مه يف
وضع غري رشيع ،ماعدا اعتبار أنه ال توجد حدود وهنا سوف ندخل يف منط آخر...
اليوم ،هناك حدود ويفرتض بنا أن نشكك يف سياسة اهلجرة املتبعة من قبل الدول .ويبدو يل أن مسؤولية
أوروبا يف اهلجرة ال تتعلق بالالجئني فقط .أين مه الالجوئن ؟ دعونا نفكر يف بلدان مثل لبنان ،اليت
تستضيف  1.5مليون الجئ بالنسبة لدولة يبلغ معدل ساكهنا حبوايل  4.5مليون نمسة ،واألردن ،وإيران
اليت تستضيف  3ماليني من الالجئني األفغان .حنن ال نمسع ذلك يف وسائل اإلعالم .هناك تركزي إعاليم
كبري عىل األحداث املفجعة واملأساوية اليت تقع يف عرض البحر األبيض املتوسط ،وهو أمر مفهوم ألنه
عرض مثري .لكن دعونا نرى البؤس اليويم هلؤالء الالجئني يف هذه البلدان بتضامن جد حمدود للغاية
خصوصا من قبل الدول األوروبية اليت تزداد ثرا ًء يوما بعد يوم .وينبيغ أيضا أن نستحرض أن من بني
لك عرشة أخشاص نازحني ،يبىق  9مهنم يف بلداهنم األصلية ،مثل العراقيني أو السوريني ،أو يف البلدان
املجاورة اليت جلؤوا إلهيا منذ بداية الرصاع .إذا هناك إخفاق واحض ألوروبا ،إذ ميكهنا إنقاذ الكثري من
األرواح .والالجوئن مه برش مثلنا ،لكن ليست هلم بدائل أخرى .ومن الرضوري التأمل يف هذا التحول يف
غياب تصور واحض وشفاف للدول حلل هذه الظاهرة .وميكننا أن نتحدث عن أزمة القمي يف أوروبا ،السميا
عندما نؤمن بفلسفة اكنوا مه من وضع أسهسا ولبنهتا األساسية .أخريًا ،لنتحدث عن بلدان العبور ،فلنأخذ
مثال املغرب .رأينا مؤخرا أنه يمت مؤخرا إعادة املهاجرين إىل ديارمه جوا .ومن هنا أدرك املغرب مدى
أمهية حتديد الفائت  :الالجئني واملهاجرين الرشعيني واملهاجرين غري الرشعيني.
هذا الصباح ،ذهبت إىل الكنيسة املتواجدة مبدينة وجدة ألنه اكن هناك برناجم ملساعدة املهاجرين .ولقد
تأثرت كثريًا مببادرة الاكهن الذي وضع جساد الصالة ملهاجرين مجيعهم مسملني .وهذا يدل عىل أنه بعيدا
لك البعد عن االختالفات الدينية ،وميكن للناس مد يد املساعدة وأعتقد أن هذه إشارة أمل لملستقبل .أود
أن أضيف أن سياسة اهلجرة هذه قد تكون هبا إخفاقات ،ولكن يبدو يل أن هذه بادرة سياسية جشاعة
لملغرب تبدأ يف المتيزي بني املهاجرين والالجئني الذين يعانون من االضطهاد واملوت يف بلدمه األصيل.
عبد اللـه الرتايب
من هو الالجئ ؟ وما هو الفرق بينه وبني املهاجر ؟
جون بول كفاليريي
الالجئ هو من يفر من بلده ألسباب تتعلق باحلرب أو الزناعات وحاالت االضطهاد اليت يتعرضون هلا .أما
املهاجر فهو من يغادر بلده ألسباب اقتصادية أو ملصلحة خشصية .وميكن أن تكون هذه األسباب مرشوعة
متامًا  :للدراسة ،أو لتحسني ظروفه االقتصادية ،أو لاللتحاق بأرسته ،...املغرب يضع الفرق بني االثنني،
وهو أمر مرشوع وجدير بالثناء .يمتتع الالجئ حبامية خاصة تمسى امحلاية الدولية ،ألنه فقد امحلاية
الوطنية .أخربين أحد املهاجرين الذين قابلهتم صباح هذا اليوم يف الكنيسة عن رحلهتم هبذه العبارات :
«انهتى األمر ،لقد كرست أظافري عىل سياج مدينة مليلية .اآلن جيب أن أعود إىل وطين ،وسوف أحاول
أن أستفيد من برناجم إعادة املهاجرين إىل الوطن» .معوما ،هؤالء مه أخشاص تعين العودة بالنسبة هلم
فشال ،ويه أحسن من أن يمت إرساهلم إىل جسن مدى احلياة .لذلك من املهم المتيزي بني هاتني احلالتني،
وإال فإننا خناطر بتشكيل مزجي ميكن أن يكون متناقضا وقاتال.
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حنن نرى ذلك يف بعض اخلطابات اليت تمن عن كره األجانب يف بعض الدول األوروبية .ويف املغرب ً
أيضا،
ً
بدال من لكمة
متكنا من قراءة مثل هاته اخلطابات يف الصحافة .لقد رأينا أن لكمة «الجئ» قد استخدمت
حصيحا لك يوم باملنطق السيايس .قد
«مهاجر» .أعتقد أنه من املهم القيام هبذا المتيزي حىت لو مل يكن
ً
يكون من املؤمل إعادة املهاجرين غري الرشعيني إىل بلدمه ،وهذا ما جيب أن يشلك بالنسبة لنا حتديا،
ولكن رمبا قد يكون هو المثن املطلوب للحفاظ عىل حق اللجوء ألخشاص يعتربوهنا مسألة حياة أو موت.
عبد اللـه الرتايب
يوسف أمني العيمل ،أنت اكتب وروايئ ومهمت بقضايا اهلجرة يف رواياتك « :مغريب يف نيويورك»
و«السرية الذاتية» و«املهاجرون غري الرشعيون» ،مباذا تويح لك مفاهمي من قبيل احلركية واهلجرة واحلدود
كاكتب وروايئ ؟
يوسف أمني العيمل
يسعدين أن أشارك يف هذا النقاش ،ألن هذه القضايا هتمين بشلك خاص ،وليس بالرضورة أن تكون يل
وجهة النظر نفهسا مع الباحثني أو ممثيل املؤسسات .وهذا بالنسبة يل موضوع للكتابة واإلبداع .بالطبع،
من نافلة القول أن اإلبداع ال ميكن أن يمت دون معل حبث مسبق .لقد استقيت من هنا وهناك معلومات
مفيدة بالنسبة يل عىل وجه اخلصوص .لقد كنت سعيدًا للغاية مبقابلة جون بول كفاليريي لملرة األوىل،
بيمنا كنا نعيش معا يف مدينة الرباط ،عىل بعد أمتار قليلة من بعضنا البعض لسبب بسيط وهو أنين أمعل
حاليًا عىل مسألة الالجئني املنحدرين من دولة غانا .بالنسبة يل ،فإين أهمت بشلك خاص ،بقضية املهاجرين
واملهاجرين غري الرشعيني ،لكين أريد أن أحتدث من وجهة نظر األدب.
لطاملا كنت مه ً
متا هبذه املسألة ،ومن هنا جاء عنوان أحد كتيب .يف البداية  ،عرثت عىل خرب يف حصيفة
مغربية .حيث ينقل الصحايف خرب اكتشاف جثث قبالة شاطئ يف مشال املغرب ،وعىل الفور ،قام هذا
الصحايف بإحصاء عدد الوفيات منذ بداية السنة  :تطرق لألمر بشلك قايس واقترص فقط عىل رسد
اإلحصائيات .لقد صدمتين هذه املقالة ،عىل الرمغ من أنين أفهم أن هذا الصحايف لديه قيود تمتثل يف
ضيق املساحة املخصصة للنرش ،وعنرص الوقت لكتابة مقالته ونرشها .ولذلك قلت مع نفيس أن الاكتب
حمظوظ جدا ألنه قادر عىل استمثار وقته بدون تلك القيود .مث تساءلت عن ذلك اليشء املفقود يف هذه
املقالة .يف رأيي ،اكن يفتقر للجوهر  :وهو البعد اإلنساين هلذه الفاجعة .من اجليد التحدث عن األرقام،
حوايل مليوين مهاجر والجئ ،وما إىل ذلك .ولكن من املهم التعامل مع هذا املوضوع .ومناقشة لك األمور
اليت ال نتحدث عهنا أو املسكوت عهنا ،والنظر يف هذا البعد اإلنساين .وهذا يعين أن هذه اجلثث اليت مت
انتشاهلا ليست جمرد أرقام ،بل هو إبن ،زوج  ،عشيق ومن يدري ماذا بعد ...هؤالء الناس تركوا خلفهم
أمهات ...لقد مسح يل حسر األدب بالتعبري عن هؤالء البرش الذين تقطعت هبم السبل عىل الشاطئ .حيث
يحمس لنا األدب وجيعل من املمكن إعادة احلياة هلم ليخربونا عن جتربة عبورمه وفشلهم.
يف كتايب ،أعطيت اللكمة أيضا للك من بيق يف البلد األصل ،أولئك الذين فقدوا أحبهتم يف هذه الرحلة.
عالوة عىل ذلك ،أعتقد أننا ال نستطيع احلديث عن اهلجرة دون احلديث عن احلدود والتحدي األكرب يمكن
يف هذا املفهوم .توضع احلدود دامئًا بني بلدين ،لكن ما ننساه هو أن هناك حدودًا يف نفس البلد .وهو ما
حتدثت عنه يف كتايب  :ما الذي يدفع بالفرد ليخاطر بالغرق ويغادر بلده ؟ حسنًا ،هذا الخشص يغادر ألنه
يعيش داخل احلدود .وقد تكون تلك احلدود داخلية للبلد ،مما جيعل وضع املرأة أدىن من وضع الرجل.
وهذا ما ميكن أن يفرس ملاذا حتاول بعض الشابات جتربة هذه الرحلة احملفوفة باملخاطر .احلدود يه
أيضا يف املناطق احلرضية .وعىل سبيل املثال املدينة اخلرضاء يف بوسكورة  :إهنا مجيلة .لكن هل مسعنا
عن يح عشوايئ أخرض ؟ وملاذا ال يكون ليحل العشوايئ احلق يف اخلرضة ؟
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لذا اخرتت دفع هذه املسألة أكرث قلي ً
ال يف رواييت .ومن بني الخشصيات اليت غرقت ،هناك جعفر الذي
جاء من اهلجرة امجلاعية الريفية ،مثل العديد من ساكن مدينة الدار البيضاء .عندما وصل ،قام ببناء كوخه
العشوايئ الصغري .ويتبعه اآلخرون ويستقرون ً
أيضا .مه هناك ،وليست أية مشلكة يف ذلك ،إىل حني ذلك
اليوم الذي يصل فيه املسؤولون ويقومون بتفتيش املاكن من دون التحدث إلهيم .يف هذه اللحظة ،يصل
العامل ويبدؤون العمل .لك ساكن هذا احلي الصفيحي يناقشون ويتساءلون عن ماهية هذه البناية .يعتقد
البعض أهنا مدرسة ،والبعض اآلخر مستشىف ،أو مجسد ...وبعد حني ،يدركون أهنا يف الواقع جدار .ال
توجد به نوافذ أو أسقف .إنه جدار لتطويق حهيم الصفيحي ،حدود إذا ،هبدف احلفاظ عىل راحة ورفاه
األجانب والزوار وسائيق السيارات ...ليك ال يكونوا مضطرين إىل مشاهدة ذلك احلي الصفيحي .ال ميكن
لخشصية جعفر أن تتنفس خلف تلك اجلدران .ومن مث قرر جتاوز تلك احلدود األوىل .حنن ال نتحدث عن
هذه احلدود ولدينا انطباع أننا قادرون عىل احلركة مكا نريد .لكن البعض قرروا أن يكونوا أكرث حركية
من اآلخرين ،وبالتايل عبور تلك احلدود األخرى ،حدود بالدمه.
عبد اللـه الرتايب
لقد ذكرت املدينة اخلرضاء يف بوسكورة .ويه حماطة أيضا جبدران ورائع فهيا هو شعارها اإلعالين :
«هنا تكون لوحد معا ذاتك».
يوسف أمني العيمل
يغيب البعد اإلنساين بشلك رهيب ،خاصة يف التغطية اإلعالمية هلذه الظواهر ،هذه األحداث الدرامية
املفجعة .وهو ما دفعين إىل معاجلة هذه القضية الشائكة جدًا  :قضية الجوئ احلرب .جيب أن نتحدث
بالفعل عن هذه احلروب ،مث الزنوح ورحلة العبور ومجموعة من القضايا .باإلضافة إىل ذلك ،من بني احلدود
االجمتاعية االقتصادية والسياسية واحلرضية ...هناك أيضًا حدود إنسانية ،ألن هؤالء الالجئني واملهاجرين
الذين تنقلوا ،جيدون يف غالب األحيان أنفهسم حمارصين .وهذا نوع آخر من احلدود ألن الوجود اهلائل
هلؤالء املهاجرين ،الذين سيجمتعون وخيميون يف ماكن ما ،يه حدود .عىل سبيل املثال ،يف مشال املغرب،
ستكون هذه احلدود غابة بوخالف الهشرية .إهنا حدود مبعىن أن قليل من املغاربة يذهبون إىل تلك الغابة،
رمبا باستثناء هؤالء الذي يعملون يف اخلدمة اإلنسانية .وميكن قول اليشء نفسه عن «غابة اكليه» يف فرنسا :
اسأل الساكن احملليني ما إذا اكنوا يذهبون إىل تلك املنطقة ؟ ال أعتقد ذلك .هذه األماكن صارت حدودا.
عبد اللـه الرتايب
شادية أعراب ،لقد ذكرت قصة الشابة حياة ،الطالبة اليت تنحدر من مدينة تطوان ،واليت لقيت مرصعها
عىل إثر إطالق النار من قبل جنود البحرية املغربية .لقد اشتغلت عىل موضوع النساء املغربيات يف
إسبانيا .كيف حتتل املرأة ماك ًنا ً
مهم يف اهلجرة ؟ ومباذا تمتزي جهرة النساء ؟ وما هو الفرق بيهنا وبني
جهرة الرجال اليت اكنت اهلجرة الوحيدة املتعارف علهيا والسائدة يف سنوات السبعينيات والمثانينيات ؟
شادية أعراب
سؤال مهم ،وحيتل ماكنة خاصة يف نفيس .حيث أن من بني  240مليون مهاجر يعربون احلدود ،نصفهم
من النساء .ويف الواقع ،هذا ليس جديدًا .بل يه ظاهرة اكنت قل ما يمت االنتباه إلهيا يف األحباث ووسائل
اإلعالم ،إخل .غال ًبا ما كنا نقوم «بتجسيدها» من خالل دراسة مسارات النساء اللوايت يتبعن أزواجهن من
أجل مل مشل األرسة ،النساء اللوايت ال يتحدثن جيدًا لغات دول االستقبال ،لذا ال ميكننا مساءلة النساء
اللوايت ال تعملن .وهذه مسألة أخرى تستديع التفكيك بغية الفهم الصحيح للظاهرة.
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لقد اشتغلت عاملة االجمتاع األنرثوبولوجيا نسمية جمود يف أطروحهتا عىل املغربيات اللوايت هاجرن
لوحدهن إىل لك من فرنسا وإيطاليا .وعندما قدمت موضوعها لملرشفة عىل أطروحهتا ،اعرتضت ونفت
وجود هؤالء النساء .اكن علهيا أوال إضفاء الرشعية عىل موضوع أطروحهتا .لك هذا من أجل القول أن
هؤالء النساء موجودات فعال منذ زمن طويل .حتدث يوسف أمني العيمل عن إضفاء الطابع اإلنساين وجعل
تلك األرقام واحضة.
ً
يف الهناية ،اشتغلت عىل ما أمسيه «سيدات الفراولة» ،اكنت أيضا طريقة جلعلها مرئية وإلظهار ما خيتيف
وراء ما يمسى باهلجرة االختيارية أو اهلجرة الدائرية ،املعروضة مكثال اليوم بني دول أوروبا ،وهن ً
أيضا
نساء هياجرن .نساء فقريات وغري مستقرات ومهمشات ،واليت فرضت علهين قواعد دقيقة للغاية .حيث يمت
توظيفهن مبارشة من بلدمه األصيل ،وفق رشوط ومعايري حمددة من قبيل رضورة التوفر عىل أطفال ،مما
يضمن عودهتن إىل بلدمه األصيل يف هناية مومس حصاد الفراولة .وقد معلت هاته اخلطة بشلك جيد
لعدة سنوات ،مع أزيد من  17 000امرأة مغربية يف مومس  ،2010-2009مما جيعلها أكرب مجموعة من
النساء املومسيات يف إسبانيا.

عبد اللـه الرتايب
«سيدات الفراولة ،أصابع خرافية» ،عنوان كتابك األخري ،هل هؤالء النساء الاليت هياجرن إىل جنوب
إسبانيا للعمل يف حقول الفراولة ،أليس كذلك ؟
شادية أعراب
نعم ؛ عىل مدى عرش سنوات حىت اآلن ،كنا نبحث عن هؤالء النساء يف املغرب للعمل بضعة أهشر بعقود
مومسية .يطلب مهنن العودة إىل ديارهن بعد ذلك .إهنا يد عاملة لينة ومطيعة تعمل لفرتة زمنية حمددة يف
السنة .وهذا األمر موضع تساؤل يف سياق «برناجم إدارة أخالقيات اهلجرة املومسية يف إسبانيا» .بطبيعة
احلال ،جيب تفسري مصطلح « أخالقيات» بلك معانهيا ،خاصة وقد برزت ظاهرة االعتداءات اجلنسية داخل
ريا
تعاونيات الفراولة .لقد اكنت هاته الظاهرة بدون شك ،موجودة منذ فرتة طويلة جدًا ،ولكن مت تداوهلا كث ً
يف األهشر األخرية  ،مما طرح الكثري من التساؤالت .آمل أن يساعد هذا ً
أيضا عىل إعادة صياغة سياسة
اهلجرة المتيزيية .باإلضافة إىل ذلك ،خلق هذا الربناجم أيضًا جهرة رسية يف حني اكن هدفه احلد من
اهلجرة غري الرشعية .وهكذا ،قد يصبح الربناجم الذي ميوله االحتاد األورويب فاسدًا دون جدوى ويستجيب
بطريقة متناقضة هلدفه.
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عبد اللـه الرتايب
سؤال آخر جلون بول اكفاليريي  :كيف يبدو مسار الالجئ يف املغرب ؟ لدينا رؤية جمردة وحنن ال نعرف
بشلك مملوس كيف يبدو األمر .أعتقد أنك حصلت ً
أيضا عىل قصص خشصية ؟
جون بول كفاليريي
يف هذا الصدد ،ميكن أن نذكر كتاب جليل بناين «مسار جد طويل» ،أحاديث الالجئني باملغرب مصحوبة
مبجموعة من الصور اليت التقطها املصور دمحم كيليطو ،بغية عرض مسارات الالجئني .يف املغرب ،يأيت
الالجوئن بشلك رئييس من سوريا والعراق وفلسطني والمين (مبعدل  ،%60و %40من ينحدرون من
دول أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ،غالبا من وسط أفريقيا ،مايل ومجهورية الكونغو الدميقراطية) .حيث
تعد مجهورية الكونغو الدميقراطية واحدة من أغىن الدول يف أفريقيا ،ولكن هناك مشالك عىل مستوى
اإلدارة ،مما دفع الكثريين من الكونغوليني إىل سيع وراء حتسني ظروفهم املعيشية يف أماكن أخرى .مكا
ينتج الالجئني بسبب الرصاعات اليت حتدث هناك .وطرق الالجئني متنوعة للغاية .وهناك أيضا سعر للك
طريق %70 .من الالجئني الذين ميرون عرب ماكتبنا يصلون بشلك غري رشيع إىل اجلزائر عرب طريق
مايل-مترناست-مشال يف اجلزائر ،مث عرب مدينة وجدة لدخول املغرب .ويدخل اآلخرون بانتظام عرب مطار
الدار البيضاء الدويل ،مث يطلبون اللجوء عىل الفور.
ريا لملغرب من أجل التدبري والتعاون عىل مراقبة احلدود
جيب القول إن احلدود مع اجلزائر متثل حتد ًيا كب ً
بطريقة سلمية .إن املغرب يبىق وحيدا يف هذه املسألة وهو خيىش أيضًا أن يمت حتويل حمور ليبيا-إيطاليا،
حيث أن هناك حوايل  30إىل  40 000الجئ سوري تحمس هلم اجلزائر باملرور إىل املغرب .ويف الواقع،
فاملغرب قام ببادرة طيبة عندما مسح هلم بالدخول ألراضيه ،حيث مبجرد وصوهلم إىل مدينة وجدة أو
الناظور ،ميكهنم التقدم بطلب اللجوء لدى ماكتب املفوضية السامية ألمم املتحدة لشؤون الالجئني .يلزتم
املغرب بالزتاماته الدولية املتعلقة حبامية الالجئني من خالل مساح هلم بتقدمي طلب اللجوء لدى املفوضية.
إذا هذه يه املسارات.
عبد اللـه الرتايب
السيد العمريت ،لدي سؤال أخري حول سياسة اهلجرة يف املغرب .وقد أثريت انتقادات بشأن بعض
املامرسات مثل تسلمي املطلوبني للعدالة وكذا نقل األخشاص ،وما إىل ذلك .إذا ما يه برأيك مشالك
سياسة اهلجرة يف املغرب ؟
دمحم العمريت
فقط لتوضيح الوضع ولضبط املصطلحات املستخدمة ،مل يكن هناك أي تسلمي لملطلوبني ،بل هو جمرد نقلهم
من طنجة إىل مدن مغربية أخرى .وميكن مناقشة هذه املسألة عىل املستوى القانوين لكهنا ال تتعارض
مع إدارة شؤون األجانب يف البالد .ولعل التحدي الرئييس يتجىل يف إدماج هؤالء املهاجرين املتواجدين
باملغرب يف إطار سياسة قطاعية متاكملة .ويتعني علينا مضان حصوهلم عىل احلقوق واحلريات األساسية
بنفس الطريقة اليت ميتلكها املواطنون  :اكحلصول عىل الرعاية الصحية ،وحصوهلم عىل دفرت احلالة
املدنية ،واإلدماج بسوق الشغل وأيضا احلق يف التعلمي .لكن هذا اإلدماج ال يعين منعهم من املغادرة.
باملناسبة ،جون بول كفاليريي يعرف جيدا  :أن من بني أولئك الذين يمتنون الذهاب إىل أوروبا ،هناك أيضا
أخشاص طلبوا احلق يف اللجوء إىل املغرب .وهكذا ،فإن مسار اهلجرة موجود ،وال ميكننا أن مننع أي
خشص من الذهاب إىل ماكن آخر ،عىل الرمغ من لك اجلهود املبذولة حملاولة إدماجهم .ويظل التساؤل
املطروح هل املغاربة مستعدون لدجم هؤالء األجانب ؟
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إن املغرب بالاكد يكتشف هذه القضايا اجلديدة املتعلقة باهلجرة .ويه مسألة أيضا جديدة بالنسبة
للسلطات العمومية اليت جيب أن تديرها بأكرب قدر ممكن من االرتياح مع االلزتام باملواثيق الدولية وأكرث
إنسانية مكا قاهلا بوضوح السيد العيمل.
عبد اللـه الرتايب
دعونا اآلن نعيط اللكمة إىل احلارضين معنا بالقاعة.
مداخلة
اسمتعت محليع املداخالت وتابعهتا باهمتام كبري .إن مسألة اهلجرة هتمين بصفيت فاعال يف املجمتع
املدين وكذا عىل املستوى املهين أيضا ،ألنه عىل مدى عقود ،رأيت العديد من املهاجرين احملمتلني إىل
إسبانيا والذين مروا من خالل مكتيب ،والسميا النساء اللوايت يذهنب للعمل يف حقول الفراولة .يف
البداية ،قررت إسبانيا أن تستقطب مهاجرين من املغرب رشيطة أن يكن نساء شابات ومزتوجات ونشطات
ً
أوال ،أنا أشاطر لك
وأمهات ،وذلك لضامن عدم بقاهئن يف إسبانيا .اآلن ،أود أن أطرح بعض األسئلة.
ما قيل حول التغيريات اليت تعرفها اهلجرة .يف التسعينيات ،شاهدت الدفعة األوىل ألطفال مغاربة صغار
بإيطاليا ،عندما كنت منخرطا يف برناجم ملساعدة القارصين غري املصحوبني يف مدينة تورينو .لكن يف
ذلك الوقت ،مل نكن نعرف التعبري الصحيح لتلك الظاهرة .واليت الحقا تتحدث عهنا لك الصحافة .لذا ،هل
هناك حقا ارتفاع يف نسبة جهرة األطفال ؟ سؤايل الثاين أتوجه به لعاملة اجلغرافيا  :لدينا املزيد واملزيد
من األخشاص القادمني من دول إفريقيا جنوب الصحراء إىل مشال القارة .ومن املتوقع ،أن تصبح إفريقيا
واحدة من أكرث القارات اكتظاظا بالساكن عىل هذا الكوكب .باإلضافة إىل ذلك ،ومع تغري املناخ وارتفاع
درجات احلرارة ،حيصل اخنفاض مسمتر يف مكية إنتاج احلبوب .ولذلك من احملمتل أن حتدث هناك
صعوبات غذائية حقيقية .فهل يشلك ذلك خطرا يف تدفق املزيد من املهاجرين إىل أوروبا ؟
مداخلة
لقد جئت من المشال الرشيق وأنا أتفق عىل أن التغيري قد حدث منذ عقود .قبل ذلك ،اكنت لدى العائالت
يف املنطقة مرشوع إرسال أبناهئا إىل اخلارج .وقد بدأت هذه الفكرة ختتيف واليوم فإن العكس هو
الصحيح متا ًما  :فقد أصبحت العائالت تنتظم يف إرسال بناهتا .والسبب بسيط للغاية  :اليوم ،أصبح
لدى الفتيات أيضا فرصة للعمل والزواج يف أوروبا .هذا التغيري ميكن أن نملسه أيضًا يف إسبانيا ،حيث
يغادر العديد من الناس ويعود عدد قليل جدًا مهنم .فهل سنأخذ اليوم هذا الواقع يف احلسبان ؟ ثانيًا ،هل
أصبحت اهلجرة اليوم اسرتاتيجية يمت اللجوء إلهيا لتحقيق أهداف مالية وسياسية ...؟
مداخلة
عندما نتحدث عن حقوق اإلنسان ،ال يتعلق األمر بالرجل أو املرأة فقط .هؤالء املهاجرين الذين ذكرهتم
يبحثون عن ظروف معيشية أفضل ومأوى وحقوق أكرث .هل هناك منمظات أو مجعيات غري حكومية هتدف
إىل ماكحفة ظاهرة اهلجرة ؟
مداخلة
فميا يتعلق هبجرة الشباب املغريب ،من حولنا كثريون يذهبون إىل كندا وفرنسا ...هل لديمك فكرة عن
مواصفات هؤالء الشباب الذين يغادرون ؟ مك عددمه وملاذا يغادرون ؟ هل توجد أحباث خبصوص هذا
املوضوع ؟
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مداخلة
كيف ميكن الوصول إىل التوازن والعثور عىل األسباب احلقيقية لظاهرة اهلجرة ؟
مداخلة
ملاذا عندما نأيت من المشال إىل اجلنوب يمت وصفنا عىل أننا مغرتبني وعندما يكون يف االجتاه املعاكس،
نصبح مهاجرين ؟
شادية أعراب
ً
أيضا جهرات من اجلنوب
مل أحتدث عن هاته اهلجرات اليت تنطلق من المشال إىل اجلنوب ،ولكن هناك
أيضاِ .
إىل اجلنوب ،وجيب أن نتحدث عهنا ً
أضف إىل ذلك ،أن السيد العمريت ،ذكر عىل حنو مالمئ جدا
أولئك األفارقة الذين هاجروا إىل بلدان إفريقية أخرى .مفردات ومصطلحات اهلجرة يه أيضا مهمة جدا.
يف الواقع ،عندما يتعلق األمر باهلجرة بني المشال واجلنوب ،مل نعد نتحدث عن املهاجرين ألنه مصطلح
قديح .يف حني أن هؤالء املغرتبني مه أيضا مهاجرين وفقا للتعريف املتداول .وبالعودة إىل ما سيحدث
مستقبال يف إفريقيا ،ال أعرف هل بعد  10أو  15أو  20سنة ،لكن عىل أي حال ،هناك عدد معني من عملاء
الدميوغرافيا يتحدثون عن القنابل الدميوغرافية يف إفريقيا ،إذ يزمعون بأن موجات لملهاجرين ستتدفق
حنو أوروبا وأمرياك المشالية ،ويه وجهة نظر مقت بتفكيكها هنا .وحسب رأهيم ،يف غضون بضع سنوات،
ً
أيضا الجيئ املناخ ،والذين يقدر عددمه باملاليني بعد بضع
سيكون الوضع أكرث سوءا .وسيكون هناك
سنوات .ال أستطيع اإلجابة ح ًقا ألنين ال أعرف ما الذي سيحدث بالفعل.
دمحم العمريت
حصيح أن خرباء الدميوغرافيا يقدمون ببعض التقديرات االستقرائية .وبرأهيم ،فإن عدد الساكن يف
إفريقيا سيفوق سقف املليار نمسة يف عام  ،2050والذي سميثل حنو  %13من ساكن العامل .أنا لست
خبريًا ،لكنين رأيت بعض الدراسات اليت ترشح أن نفس العوامل ستسمتر خالل الثالثني أو األربعني أو
امخلسني عامًا القادمة فميا يتعلق باهلجرة .وأعتقد أننا مل ننته بعد من مساع املزيد من السيناريوهات
الاكرثية اليت قد حتدث يف السنوات القادمة.
جون بول كفاليريي
من حيث املصطلحات ،أنا خشصيًا مهاجر اخرتت املغرب وأعتقد أهنا عبارة عن رشاكة وفق مبدأ «راحب-
راحب» .وهذا يعين أنه ال ميكننا القول أن الدول األوروبية متنح تأشريات الدخول فقط لألخشاص الذين
ميتلكون املوارد املالية ،وعىل اجلانب اآلخر دون احلديث عن حقيقة أننا نحمس لألخشاص ذوي الدخل
املنخفض الذهاب للعمل يف أوروبا مث العودة .وإذا مت تدبري األمور بشلك جيد ،فقد تكون أيضا رشاكة
وفق مبدأ «راحب-راحب».
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املشاركون :
القدس
		
فضاء :
يوم امجلعة  19أكتوبر 2018
التارخي :
18 : 30 - 17 : 00
		
الساعة :

موجز مداخالت املائدة املستديرة
أرشف عىل تسيري هذه املائدة املستديرة األستاذ والباحث اجلاميع ميلود الوكييل،
املتخصص يف قانون البحار .وقد اختذ من أبيات قصيدة «املتوسط» اليت غناها ابن
اإلسكندرية «جورج موستايك» مدخال لعرض اإلشاكلية موضوع اجللسةّ .
وذكر الوكييل،
املنحدر من مدينة أحفري ،نوايح وجدة ،عىل أن الفضاء املتوسيط هشد ميالد الفلسفة،
أم العلوم ،والذي يؤثث خميال لك من استوطنوا ضفافه .حيث أن هذا البحر( ،حبرنا)
«ماري نوسرتوم» ،أصبح يعيش عىل إيقاع قوارب املوت واليت أصبحت مصيدة ألرواح
العابرين ،ارتأى املسري الرجوع إىل التارخي لفهم هذا التحول من خالل املداخلة اليت قدمها
الربوفسور مصطىف احلسين اإلدرييس احلاصل عىل دكتوراه الدولة يف علوم الرتبية.
وقد أرشف الربوفسور عىل تنسيق مؤلف مشرتك حتت عنوان «البحر األبيض املتوسط،
تارخي للتقامس» ،يزاوج يف لك فصل من فصوله بني رؤى كتاب من المشال واجلنوب.
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تمتحور فكرة هذا العمل حول نرش وتدريس تارخي مشرتك بني الضفتني يف املغرب
وإسبانيا ،بعيدا عن الرصاع والتناقض املجايل .وجتدر اإلشارة إىل أن هذا الكتاب
يغيط أربعة قرون من تارخي املتوسط ،متتد من القرن اخلامس عرش إىل القرن الثامن
عرش .وحسب األستاذ منسق هذا العمل ،فقد متزي النصف األول من هذه احلقبة بالتاكفؤ
بني الضفتني ،مث هشد القرنان املواليان اتساع اهلوة بيهنام نتيجة للتطور الكبري والرسيع
الذي عرفته خمتلف املجاالت يف الضفة المشالية ،ال سميا جمال الفكر واإلبداع .وهذا
يعود من جهة لضعف املغرب آنذاك ولالضطرابات اليت عرفهتا الدولة العمثانية واليت
أصبحت آنذاك أكرث انغالقا وبعدا عن احلداثة بسبب تأثري املتدينني .أما «فرانسوا
الربر» ،املستشار الثقايف األسبق لدى السفارة الفرنسية باملغرب ،فيرتأس مجعية تعىن
جبمع الوثائق اخلاصة بالفرنسيني الذين عاشوا ومعلوا يف الدول املتوسطية إبان أوج
اإلمرباطورية الفرنسية والفرتة اليت تلهتا يف إطار اتفاقيات التعاون .وهتدف هذه امجلعية
إىل إعادة رمس املسار الخشيص هلؤالء األفراد وتفادي ضياع أرشيفاهتم املهنية واليت
محلوها ،يف الغالب ،معهم إىل فرنسا .وعزز «فرانسوا الربر» ما قدمه بأمثلة عن معل
امجلعية خاصة تلك املتعلقة باملغرب ،وهو البلد الذي يكن له ودا كبريا.

مكا بني الربوفسور «إڭناسيو ڭوتيرييز دوتريان» ،املرتمج وأستاذ اللغة العربية جبامعة
مدريد أن أسلوب التعبري ،أي باختصار البعد اللغوي ،ال يفتأ خيلق تباعد تكذبه يف
الواقع املودة اليت يكهنا اإلسبان لدول الفضاء املغريب ،وبشلك خاص املغرب .مكا يراهن
بدوره عىل إعادة كتابة تارخي واحض من أجل تسليط الضوء وإعادة بناء وترممي الذاكرة
املضطربة يف حارضنا هذا ،بسبب مصاحل قصرية املدى .ولعل الطابع االستعجايل
لقضية اهلجرة ،واليت يه إنسانية بالدرجة األوىل ،جحتب الــرورة املطلقة للعمل
معا عىل معق األشياء وتثبيت ذاكرة مشرتكة .مكا أن هذه القضية حتظى باإلمجاع
خبصوص احلاجة إىل تعلمي يعمتد املثاقفة والتثاقف يف لكتا ضفيت املتوسط ،عىل
اعتبار أن مستقبل هذا البحر ال ميكن أن يكون إال حضاريا.
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مداخالت املائدة املستديرة
ميلود الوكييل
مرحبا ،نفتتح اآلن أشغال هذه املائدة املستديرة .احمسوا يل بداية أن أعرف بنفيس ،أنا من أبناء هذه
املنطقة ،أحندر من مدينة صغرية تبعد سبعة وثالثني كيلومرتا عن ماكننا هذا وتدىع أحفري أو «مارتينربي
دي كيس» مكا اكن يمسهيا الفرنسيون .ويقع مزنل عائليت عىل بعد خطوات فقط من مقابر إخواننا
وأصدقائنا اجلزائريني .أنا أستاذ القانون الدويل ،قانون البحار عىل وجه التحديد ،وأنا أيضا رجل حبر.
يف احلقيقة ،أنا اليوم جد سعيد مبقابلة زمالء مل تسنح يل فرصة لقاهئم من قبل .وبصفيت رجل حبر،
سأستخدم مصطلحات البحر ،إذا لقد مقت للتو بصيد رائع ،فقبل عرش دقائق فقط ،التقيت بخشص مل
أره منذ فرتة طويلة وسيرسين أن أقدمه لمك بعد قليل .تندرج هذه املائدة املستديرة مضن فعاليات احلدث
الكبري الذي تستضيفه مدينة وجدة مبناسبة انتخاهبا «عامصة الثقافة العربية» .وبيمنا كنت مهنماك يف
التفكري يف موضوع اليوم ،استحرضتين أغنية ألحد أبناء الفضاء املتوسيط ،والذي رحل عنا قبل بضع
سنوات ،سنة  ،2013عىل ما أعتقد ،ولد يف اإلسكندرية من أصول يونانية وتويف يف «نيس» .لعلمك عرفمت
من يكون ،إنه «جورج موستايك» صاحب أغنية «املتوسط» .احمسوا يل أن أقرأ عليمك مقطعا من هذه
القصيدة :
«عىل ضفاف املتوسط
تفوح راحئة املوت،
عىل ضفاف املتوسط
دول حتترض يف مصت
وتنئ حتت وطأة اجلروح،
عىل ضفاف املتوسط
جزر مجسونة
خلف أسالك شائكة»
يف احلقيقة ،إن هذا املقطع مبفرده يلخص موضوع املائدة املستديرة اليت مجتعنا اليوم ،واليت أترشف
بتسيري أشغاهلا .ويعترب املتوسط منذ القدم مهدا لإلنسانية واحلضارات وملهام للفالسفة ؛ واحمسوا يل
باملناسبة أن أليق التحية عىل صديق عزيز وفيلسوف كبري حيرض معنا اليوم ،هو السيد عيل بمنخلوف.
البحر األبيض املتوسط« ،ماري نوسرتوم» (حبرنا) ،الذي ما انفك يؤثث خميالنا مكتوسطيني ،هو اليوم
يتحول ويتغري ليصبح «ماري مونسرتوم» (البحر الوحش) ،وليصبح حبرا حيترض ومصيدة لملوت .وهذا
يربر اختيارنا لعنوان هذه املائدة املستديرة .فقد أصبح املتوسط مقربة حبرية مفتوحة ،بل يه املقربة البحرية
األكرب يف العامل .سوف نعود للحديث عن موضوع اهلجرة لكن بعد أن أقدم لمك السادة املشاركني يف هذه
املائدة املستديرة .السيد «فرانسوا الربر» ،رجل يعرف املتوسط حق املعرفة ،واملغرب عىل وجه اخلصوص،
فهو الذي اختذه مقاما لعدة سنوات .حيث اكن مستشارا ثقافيا لدى السفارة الفرنسية باملغرب ،وهو
اليوم فاعل مجعوي ورئيس مجعية «إكس-أون-بروفانس» اليت هتمت بقضايا الذاكرة ،وبالذاكرة املتوسطية
خاصة ،وبكيفية احلفاظ عىل هذه الذاكرة ألجيال احلارض واملستقبل.
السيد «إڭناسيو كوتيرييز دوتريان» ،وهو خشص مجتعنا به قرابة .جاءنا من بلد حنبه ،ال يبعد سوى بضع
كيلومرتات ،هو مدرس للغة العربية جبامعة مدريد وسيتحدث إليمك بالعربية .قام السيد «إڭناسيو» برتمجة
العديد من الكتب واملرسحيات من العربية إىل اإلسبانية ،وهو حاليا باحث يف لك ما يتعلق باملتوسيط
والقضايا املتوسطية والعامل العريب خاصة.
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اآلن ،أقدم لمك الخشص الذي أسعدين لقاؤه كثريا ،األستاذ مصطىف احلسين اإلدرييس .هو زميل يف
قسم اآلداب والعلوم اإلنسانية ويدرس التارخي يف لكية علوم الرتبية بالرباط .قام بنرش العديد من الكتب،
من بيهنا الكتاب الذي سنتناوله اليوم حتت عنوان «البحر األبيض املتوسط ،تارخي للتقامس» .أستأذنمك
أن أعيط اللكمة أوال للسيد مصطىف الذي سيحدثنا عن موضوع هيمنا بشلك مبارش وقد عنون مداخلته
«مفهوم احلداثة بني الضفتني المشالية واجلنوبية خالل الفرتة ما بني القرنني اخلامس عرش والثامن عرش».
مصطىف احلسين اإلدرييس
شكرا .أود أن أقدم توضيحا خبصوص هذا الكتاب حول املتوسط ،فهو يف احلقيقة معل مشرتك سامه يف
كتابته عدة كتاب مؤرخني وأساتذة التارخي من أوروبا ومن دول جنوب املتوسط .وقد أرشفت خشصيا عىل
تنسيق العمل مكا سامهت يف إجناز هذا الفصل املتعلق بالعرص احلديث .السؤال الذي اعرتضنا  :هل
ينطبق مفهوم العرص احلديث عىل لك مناطق املتوسط ؟ يف الواقع فإن احلدود الزمنية املعمتدة يف المشال
هلذه احلقبة ليست نفهسا يف اجلنوب .فبيمنا يعترب عام  1492بداية العرص احلديث يف المشال والثورة
الفرنسية عام  1789هنايته ،فإن تأرخي بداية هذا العرص يف اجلنوب ،إبان حمك الدولة العمثانية حتديدا،
يعود لعام  1453وهنايته لعام  1798مع امحللة الفرنسية عىل مرص .إذا ،فاحلدود الزمنية ليست متطابقة.
لكن السؤال الذي اكن يراودين حول هذه احلقبة هور :هل ينطبق مصطلح «احلديث» عىل املنطقة املتوسطية
لكها ؟ يف احلقيقة هناك فهمني مزدوجني خمتلفني .حيث يرى البعض أن مفهوم احلداثة ال ينطبق إال عىل
الضفة المشالية من املتوسط واليت عرفت آنذاك انتقاال من العصور الوسىط إىل فرتة جتديدية يف خمتلف
املجاالت الثقافية والعملية والتقنية وغريها .ويعترب أحصاب هذا الطرح أن الضفة اجلنوبية عرفت مجودا
وركودا تاما يف ذلك الوقت .يف املقابل ،يقدم آخرون تفسريا مغايرا ،السميا األمرييك «هوبسون» الذي
يعترب أن احلداثة سريورة هتم لك مناطق العامل وأن أوروبا اكنت متقدمة بضع خطوات يف هذا املجال،
لكن هذه السريورة احلداثية مل تكن حكرا علهيا.
كيف ميكننا إذا أن حنلل هذه احلداثة ؟ بداية ،جيب أن منزي بني حقبتني يف الفرتة املمتدة من القرن
اخلامس عرش إىل القرن الثامن عرش .فقد عرف القرن اخلامس عرش والسادس عرش تاكفؤا بني الضفتني
المشالية واجلنوبية بيمنا بدأت الفروقات والتباعد وعدم التاكفؤ تطفو عىل السطح خالل القرنني السابع
عرش والثامن عرش .وقد هشد النصف األول من هذه احلقبة بوادر احلداثة مع ظهور احلركة اإلنسية
اليت أطلقت الهنضة الفكرية يف أوروبا .حيث اكنت أهداف احلركة اإلنسية تمتحور حول إصالح املجمتع
وإحداث تغيري سيايس وحتفزي البحث العيمل .مكا عرفت تلك الفرتة هنضة فنية مقارنة بالعصور القدمية
موازاة مع أزمة دينية ،حيث بدأت الكنيسة تواجه االنتقادات وانفصال الكثريين عهنا والتشكيك يف دورها،
مكا اجته الناس للبحث عن طريق اخلالص الفردي والتخلص من وساطة الكنيسة .مث جاءت االكتشافات
العظمية اليت سامهت يف توسع األوروبيني ،السميا اكتشاف القارة األمريكية (واليت اكنت معروفة قبل
ذلك بالفعل) .إذا ،ميكننا القول بأن الضفة المشالية جسدت تأكيد الفرد عىل استقالليته وحريته يف تقرير
مصريه من خالل هذا التقدم اإلنساين والفين واجلغرايف وغريه .وهو يف احلقيقة أمر جديد إذا ما قارناه
بالوضع يف العصور الوسىط .وبالنسبة للضفة اجلنوبية لملتوسط ،نالحظ وجود شيئني خمتلفني ،من جهة،
التدهور الكبري الذي عرفه املغرب واملغرب الكبري يف الغرب بعد احتالل مدينة سبتة عام  ،1415مث احتالل
السواحل املغربية من طرف الربتغال وإسبانيا يف المشال ،ومن جهة أخرى ،التقدم الذي أحرزه الرشق
يف اجلانب الرتيك والذي جنح يف غزو امرباطورية شاسعة وما تال ذلك من سقوط القسطنطينية يف يد
األتراك .واسمتر احتالل السواحل املغربية رمغ االنتصار فميا يعرف مبعركة «امللوك الثالثة» (معركة وادي
املخازن) .ويف الواقع ،فإن هذه املعركة جحتب نقاط ضعف املغرب بتصويرها إياه كدولة قوية يف حني أنه
مل يكن كذلك إذ مل يمتكن حىت من حترير سواحله آنذاك.
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يف املقابل ،منيت اإلمرباطورية العمثانية هبزمية كبرية يف معركة «ليبانت» عام  .1571غري أن ذلك مل مينع
األتراك من مواصلة غزومه ألرايض جديدة ال سميا يف البلقان واألقالمي العربية يف مرص وصوال إىل
حدود املغرب .وخبصوص املغرب ،ميزي عبد اللـه العروي عىل املستوى الثقايف بني مغرب ما قبل القرنني
اخلامس عرش والسادس عرش وما بعدمها .حيث يعترب أن الثقافة املغربية اكنت ثقافة عملانية أو باألحرى
حرضية نتيجة للعالقة األفقية اليت اكنت تربط املدن املغربية بنظريهتا يف العامل العريب اإلساليم .لكن
الرتابط الثقايف حتول فميا بعد إىل عالقة معودية بني احلوارض والبوادي .فتخىل املجمتع املغريب عن
الثقافة العملانية ومتركزت النخبة الثقافية ،اليت أصبحت تتكون باخلصوص من املدرسني ورجال السلطة
والرتبية ،يف البوادي واجلبال احمليطة .وقد تأثرت اإلمرباطورية العمثانية كثريا بالثقافة األوروبية حبمك
انفتاحها وعالقهتا الوطيدة مع أوروبا خالل القرن السادس عرش .سأرسد لمك اقتباسا من «فرنان بروديل»
يصف فيه بعض مظاهر احلداثة اليت عرفهتا اإلمرباطورية العمثانية ،حيث يقول إهنا اكنت إمرباطورية
تسودها بريوقراطية متعددة ،دقيقة ،تقدمية ،وقادرة عىل إجناز إحصاءات مفصلة ،وتصممي سياسة داخلية
ممتاسكة ،ومجع احتيايط هائل من الذهب والفضة ،وقادرة عىل شن استعامر ممهنج من خالل توطني
البدو ،وإرساء نظام العمل اجلربي ،وحشد جيش مذهل خيضع لتدريبات قاسية .يف احلقيقة فقد اكنت
تعرف مظاهر حداثية غريبة واكن البلقان يرون أن أوروبا متيل حنو اإلمرباطورية.
إذا ،كيف جيب أن ننظر هلذه احلداثة ؟ هل يه بالفعل نتيجة لقرب اإلمرباطورية العمثانية اجلغرايف أو أن
األمر ،مكا يقول «هوبسون» ،يمكن يف أن احلداثة ليست ظاهرة أوروبية فقط بل متتد لبايق مناطق العامل ؟
عملا أن األتراك لطاملا أبانوا عن قابلية أكرب للتأثر الثقايف بأوروبا ،إضافة الستفادهتم من الرثوات املادية
والمنو الدميوغرايف ،حيث قاموا ببناء منشآت معامرية مهمة .لكن رمغ أن احلياة الفكرية اكنت تعرف
حركية ،فقد اكن هناك عوز يف اإلبداع الفكري .وبالنسبة للجزء الثاين من هذه احلقبة ،أي خالل القرنني
السابع عرش والثامن عرش ،سوف تبدأ اهلوة يف االتساع بني الضفة المشالية اليت واصلت التقدم حنو
احلداثة والضفة اجلنوبية اليت عرفت تأخرا مزتايدا .فقد هشدت الضفة المشالية خالل القرن السابع عرش
حركة فلسفية وعملية مهمة متزيت بظهور مفكرين مثل «ڭالييل» و«لوك» و«هوبز» و«باساكل» و«سبينوزا»
و«دياكرت» .وقد اكنت هذه الفرتة ذات أمهية كبرية يف املرحلة ما بني عرص الهنضة وعرص األنوار يف
القرن الثامن عرش والذي سيعرف بدوره بزوغ مشس «فولتري» و«مونتيسكيو» و«ديدرو» و«روسو» وغريمه.
مكا أنه عرص اتسم بالفضول واالكتشافات العملية اليت سامهت يف ظهور اآللة البخارية وتقدم الثورة
الصناعية .موازاة مع ذلك ،عرفت الساحة السياسية ثورتني مهمتني يف إجنلرتا ،ويه بلد غري متوسيط،
لكن هاتني الثورتني األوليتني يف الفرتة  1649-1642والفرتة  1689-1688أدتا إلهناء احلمك املطلق
والنظام املليك القامئ عىل احلق اإلهلي .مث جاءت الثورة الفرنسية اليت جتاوز صداها املستوى الوطين
ليطال لك القارة األوروبية من خالل تأكيد حق الشعوب يف تقرير مصريها .مكا اكن هلذه الثورة آثار
أخرى أدت الندالع حروب الحقة بقيادة «نابوليون بونابارت» .لكن ،ما الذي سيؤدي لزتايد ختلف الضفة
اجلنوبية واإلمرباطورية العمثانية خاصة ؟ يف احلقيقة فإن تداعيات التقليد األمعى للغرب الذي ساد
القرنني اخلامس عرش والسادس عرش ستبدأ يف الظهور خالل القرنني املواليني السميا مع الضغط الذي
اكن ميارسه املتدينون عىل السلطة واليت أصبحت أكرث تأثرا باجلانب الديين بعد غزو املناطق العربية
باستثناء املغرب .حيث عرفت اإلمرباطورية العمثانية تعزيزا للبعد الديين وهو ما أدى ملنع استعامل املطابع
باستثناء األرمينيني الذين مسح هلم باستعامهلا فقط يف طباعة اللغات اليت ال تكتب باحلروف العربية.
وبالتايل حفىت اللغات الفارسية أو الرتكية مل يكن ممسوحا بطباعهتا .وقد اسمتر هذا احلظر حىت بداية
القرن الثامن عرش .مكا ميكن تفسري هذه المسة الدينية املرتخسة يف اإلمرباطورية العمثانية برصاعها
ضد الشيعة ،ما أدى النغالق املذهب السين العمثاين عىل نفسه وإعالء شأن املتدينني .وبذلك انتقل املجمتع
العمثاين من تقبل الثقافة الغربية إىل احتقارها ،وهو ما مل يكن موجودا قبل ذلك.
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بالطبع اكن هناك انفتاح عىل املجال التقين خاصة فميا يتعلق باألسلحة ،نظرا لالعتقاد برضورة التسلح
حملاربة الكفار .لكن ميكن تفسري هذه العزلة واالنغالق أيضا بزتايد همينة امجلاعات اإلسالمية عىل مراكز
السلطة يف الدولة العمثانية ،بيمنا اكن غري املسملني يلعبون دورا مهام يف السابق .مكا شلك حاجز اللغة
وعدم االنفتاح عىل اللغات األجنبية عامال أساسيا يف تفامق الوضع .مكا أن احتقار الغرب اكن ينبع من
القناعة بأن اإلسالم هو أفضل األديان .حصيح أن بايق الديانات اكنت معرتفا هبا ،لكهنا اكنت تعترب أدىن
مرتبة من اإلسالم .وهو ما سيؤدي للتشكيك يف تفوق العمثانيني خاصة مع توايل هزامئهم منذ مطلع القرن
السابع عرش ،رمغ اسمترارمه يف التواصل مع أوروبا .ومل ينجل هذا االنغالق إال خالل فرتة ما يعرف
بـ «حقبة التوليب» اليت امتدت من عام  1718إىل عام  .1730حيث مت المساح خالهلا باستعامل املطابع عام
 1727يف لك املجاالت عدا املنشورات ذات الطابع الديين .يف الواقع ،مل يكن يحمس حىت باعمتاد احلساب
املياكنييك للزمن ألنه قد ميس مباكنة املؤذن .وبالتايل فقد اكن األمر حماولة من املتدينني محلاية ماكنهتم
االجمتاعية .ختاما ،أعتقد أن محلة مرص سنة  1798اكنت حدثا حموريا ألوروبا ،حيث مثلت بداية التوسع
حنو جنوب املتوسط وما تبعها من احتالل اجلزائر عام  ،1830وأيضا لملتوسط ،الذي عرف تراجعا خالل
العرص احلديث .لكهنا باملقابل اكنت فرتة مهدت إلنشاء قناة السويس اليت ستعيد بعض احليوية لملتوسط.
ميلود الوكييل
شكرا جزيال زمييل العزيز عىل هذه الملحة التارخيية املتاكملة .باالسمتاع إىل حديثمك ندرك أن التارخي
يعيد نفسه ،فنحن ما زلنا اليوم نتخبط يف نفس اإلشاكليات .لقد أرشمت يف عرضمك إىل فرتة من التاكفؤ
بني الضفتني المشالية والغربية لملتوسط ،خاصة خالل القرنني السادس عرش والثامن عرش ،مث الفرتات
اليت عرفت فهيا الضفتان تباعدا وعدم تاكفؤ حقييق بدءا من القرن الثامن عرش .وتمكن أمهية الطرح
الذي قدممتوه يف أنه ميكننا من فهم ما نعيشه اليوم .مكا أنين أجد خامتة عرضمك مهمة جدا ،ألن محلة
«نابوليون» عام  1798شلكت بالفعل بداية الغزو املتوسيط والذي عرف أوجه بدءا من عام  1830مع
احتالل فرنسا للجزائر .أعيط اللكمة اآلن للسيد الربر.
فرانسوا الربر
سوف أحتدث عن كيف يتغري التارخي عندما جنعله جزءا من الذاكرة .لقد تنقلت بني مهن خمتلفة مث قضيت
بضع سنوات يف املغرب أمارس وظائف جعلتين أتعلق هبذا البلد .وقد أصبحت مبحض الصدفة رئيس
مجعية يف «ايكس-اون-بروفانس» ،رمبا بسبب ترددي الدامئ علهيا .ويه مجعية تابعة للدار املتوسطية لعلوم
اإلنسان اليت يعرفها بعضمك ،خاصة من خالل معهد البحث والدراسات حول العامل العريب واإلساليم،
وهتدف أيضا حلفظ الذاكرة اليت مت مجتيعها خالل القرنني املاضيني من العائالت أو من الفرنسيني الذين
سنحت هلم فرصة العيش يف حوض املتوسط ،سواء يف املغرب الكبري أو يف املرشق أو حىت يف اجلانب
األورويب .اكن هذا اهلدف وليد الظروف ،فبعد وفاة العديد من املثقفني والباحثني والعسكريني واإلداريني
الذين عايشوا احلقبة االستعامرية الفرنسية يف حوض املتوسط ،ورمبا فرتة التعاون اليت تلهتا ،ال ندري
ما الذي حيدث لألرشيفات واألوراق واألمعال اليت قاموا بتطويرها ،ومجموعة األمعال الفنية ،واملخطوطات
وخمتلف الوثائق اليت خيلفوهنا وراءمه .إذا ،هدف امجلعية احلفاظ عىل هذه الذاكرة وحتويل ذاكرة العائلة
لذاكرة مجاعية حقيقية .وبالتايل نقل مجموع هذه األمعال من العائالت إىل أمعال معومية داخل مؤسسات
حفظ األرشيفات واملكتبات واملتاحف .ميكنين أن أرسد بضعة مناذج عن األمعال اليت مقنا هبا ،أحد هذه
األمعال أثر يف نفيس بشلك خاص لكونه يتعلق باملغرب .أعتقد أن بعضمك قد شاهد معرضا عن الفنان
الفرنيس «تيوفيل-جون ديالي» الذي اكن عسكريا ،فنانا ورسام اخلرائط الذي رمس خرائط املغرب يف
سنوات امحلاية ؛ والذي أقمي يف املكتبة الوطنية لملغرب مبدينة الرباط منذ حوايل سبع أو مثان سنوات.
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مكا أن «ديالي» اكن يرمس ويصور لك ما يراه ولك ما يكتشفه .حىت أنه أصبح واحدا من املغاربة .واكنت
عائلته تقمي يف املغرب ومل تغادره إال مؤخرا .لقد ترك مجموعة مهمة من األمعال تتضمن أكرث من أليف
لوحة باأللوان املائية والغواش أجنزت عىل مدى أكرث من أربعني عاما قضاها يف املغرب .إضافة إىل
مائت اخلطاطات األولية للخرائط وخرائط مرسومة يدويا رمسها تدرجييا أثناء تنقله يف أرجاء املغرب .مكا
أن «ديالي» اكن يلتقط صورا من اجلو مستعينا بنظام ممصه لتحويل الصور إىل خرائط .يف احلقيقية
إنه معل جبار سواء عىل املستوى العيمل أو الفين ،وهو ما حاولنا تقدميه يف معرض الرباط .واكن من
احملمتل أن يضيع هذا العمل بني أفراد عائلة «ديالي» ،ألن أقرباءه بدأوا يرحلون تباعا ،ومل يكن أبناء
معومته عىل وفاق ،وبالتايل اكن هذا العمل سيضيع بني األجيال .اكنت هذه المكيات اهلائلة من الوثائق
موزعة يف ثالثة منازل للعائلة.
بفضل معلنا ،حجننا يف حتقيق إجناز ،يمت يف هذا الوقت بالذات ،وهو أن متحف حضارات أوروبا
واملتوسط يف مدينة مارسيليا تسمل جزءا كبريا من إرث «تيوفيل-جون ديالي» ،فأصبح بذلك إرثا حمفوظا
لألبد وسيمت إحلاقه مبجموعة أمعال معومية .ويسعدين أن أكشف لمك خربا جديدا ،مل يعلن عنه رمسيا بعد
لكن ذلك سيمت قريبا ،وهو أن عائلة «تيوفيل-جون ديالي» ،يف خشص حفيده األكرث نشاطا يف هذا املجال،
قرر التربع لملغرب ببعض أمعال جده تكرميا للحب الذي اكن «ديالي» يكنه لملغرب وماكنة البلد املهمة
للعائلة .مل يمت حتديد الشلكيات بعد ومازال األمر جمرد تعبري عن النوايا ،لكين أعتقد أن هذا سيتحقق
خالل األهشر القادمة.

اكنت هذه نبذة عن األمعال اليت تقوم هبا مجعية الذاكرة املتوسطية بفضل شبكة العالقات العامة اليت
حجنت يف تكويهنا .حيث تضم امجلعية حوايل مائة من األعضاء واألنصار ،مجيعهم جامعيون سابقا أو
حاليا وباحثون ومتخصصون يف دراسة العامل العريب واملتوسط واللغة الربوفانسالية وغريها من لغات
املنطقة املتوسطية ،حياولون معا منع اندثار هذه الذاكرة اليت تكونت خالل سنوات من الوجود الفرنيس يف
حوض املتوسط .وهذا ليس سوى جزء بسيط من القضايا اليت تشغلنا .لكن مكا قال املتدخل الذي سبقين،
أعتقد أن صياغة عنوان هذه اجللسة «املتوسط  :بني الثقافة واملجهول» ليست بريئة .حيث أن التارخي قد
جيعلنا ندرك نسبية الكثري من األشياء.
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هناك محالت حتسيسية واسعة اليوم حول الوفيات اليت حتدث يف عرض البحر املتوسط .لكين أتساءل :
أال تعرف هذه الوفيات يف احلقيقة أدىن مستوياهتا اليوم ؟ أمل تكن أعداد الوفيات يف املتوسط أعىل
إبان معركة «ليبانت» اليت ذكرت قبل قليل أو معركة «سالمني» أو عندما فقد «داريوس» جيشه يف معرب
البوسفور أو عندما غرقت سفينة ملك فرنسا أو داي اجلزائر حاملة معها ثالمثائة من الرجال املكبلني حنو
قعر املتوسط ؟ إن املتوسط هو بالفعل عبارة عن مقربة شاسعة .ورمبا هذا سبب آخر جيعلنا حنرتمه ونعيط
قمية للك ما من شأنه املسامهة يف حفظ ذاكرته.
ميلود الوكييل
شكرا السيد الربر عىل هذه املداخلة املهمة حول احلفاظ عىل الذاكرة .يف احلقيقة ،أجد أن مهنجيتمك
مهمة للغاية وأعترب مجعيتمك وخشصمك صلة وصل بني الضفتني .فبفضل معلمك بتواضع ولكن بفاعلية،
أنمت تسعون لعقد صلح بني الذاكرات .كيف ميكننا احلفاظ عىل شعلة الذاكرة متقدة ؟ كيف نقبض عىل
امجلر ،باملعىن اإلجيايب لللكمة ،لتبىق الذاكرة حية ؟ هذا ما حنتاجه بالفعل ،إنه أمر يف غاية األمهية
لألجيال القادمة عىل وجه اخلصوص .أتفق معك يف أنه جيب إدراك نسبية األشياء ،لكن علينا أيضا أن
نؤكد عىل أن أوروبا اليت عرفناها ،واليت رسد زمييل تارخيها برباعة قبل قليل ،أوروبا اليت هشدت عرص
األنوار والقمي العاملية حكق الشعوب يف تقرير مصريها واملساواة واألخوة واحلرية وغريها ،بدأت اآلن
تنطوي عىل نفهسا .فهناك لألسف حركة شعبوية حقيقية تقوم عىل نبذ اآلخر .وهلذا ،فعندما نتحدث عن
كون املتوسط مقربة ،جيب أن حندد األسباب احلقيقية لملشالك .سوف نعود الحقا ملناقشة هذه اإلشاكلية.
أجدد شكري لمك عىل ما تقومون به من جمهودات ،وأؤكد أن مداخلتمك تشلك قمية مضافة ألشغال هذه
املائدة املستديرة .واآلن ،احمسوا يل أن أعيط اللكمة للسيد إڭناسيو ڭوتيرييز دوتريان الذي قدم من
إسبانيا ،البلد الشقيق والصديق .خشصيا ،أعتقد أنه علينا إعادة النظر يف عالقاتنا بروية .لقد حتدث
السيد احلسين قبل قليل عن الغزو واحتالل السواحل املغربية من طرف القوى األجنبية ،خاصة إسبانيا.
وأعتقد أنه علينا اآلن التخلص من العقد واحلديث برصاحة معا جيرحنا لكن بنية تأسيس مستقبل أفضل
لبلدينا .أيخ وزمييل ،لمك اللكمة.
إڭناسيو ڭوتيرييز دوتريان
شكرا ،أوال أريد أن أشكر اللجنة املنمظة عىل هذه الدعوة امجليلة ،سوف أتطرق إىل املوضوع مث أحتدث
بعد ذلك عن االحتالالت والغزوات اليت جرت يف املنطقة .مفا الذي خلق هذا التباعد بيننا عىل الرمغ من
املسافة اجلغرافية البسيطة اليت تفصلنا ؟ كيلومرتات فقط تفصل جبل طارق عن الساحل املغريب ،لكننا
متباعدون .هذا أمر مؤسف للغاية ،وال بد أن نقر به .ملاذا وصلنا إىل هذه املرحلة ؟ هذا سؤال كبري .وملاذا
نويل ظهرنا بعضنا لبعض ،وكأننا نتجاهل بعضنا ،وكأن هناك حاجزا كبريا بيننا عملا بأن املسافة بسيطة
وميكن أن نقطعها يف غضون ثلث ساعة عىل منت سفينة رسيعة .إهنا املسافة األقرب بني قارتني يف العامل.
ولكن أكرر هذه املقولة احلبىل مبشاعر احلزن واألىس  :حنن متباعدون عىل الرمغ من قربنا اجلغرايف.
اكنت هذه قراءة نظرية لملوضوع ،أما يف الواقع ،فأنا أقول دامئا لإلخوان املغاربة واجلزائريني والتونسيني،
إنين كإسباين واكلكثري من اإلسبان ،أحس بقرابة وبود متصل عندما أسافر إىل املغرب ،عىل الرمغ من
أننا جئنا يف يوم من األيام مكحتلني .هناك عالقة متينة جتعلنا نؤمن بأننا أقرب إىل املغرب واجلزائر
وتونس منا مثال إىل دول أوروبية ال أريد أن أذكرها حىت ال أشري إىل بعض األمور احلساسة ،ولكن هناك
دول أوروبية ال حنس اجتاهها ،حنن كإسبان ،هبذه القرابة وهبذه العالقة اليت تربطنا باملغرب .ولكن يبىق
هناك إحساس بوجود فوارق كثرية .وهذا يقودنا إىل مفارقة أخرى مكا حتدث األستاذ مصطىف عن تطور
املتوسط تارخييا وتواتر «اخلالفات» والدول اليت سيطرت هيلع ،وخصوصا اخلالفة العمثانية.
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يف وقت من األوقات ،كنا ننظر لملتوسط حكوض مشرتك ،لذلك كنا نمسيه «ماري نوسرتوم» .لكنه حتول
اآلن إىل حبر احتلته احلدود والقيود واملوانع .هذه مسؤولية تقع يف املرتبة األوىل عىل عاتق ما يمسونه
بالضفة المشالية ،واليت مل يكن هلا وجود مكا مل تكن هناك ضفة جنوبية ،فقد اكن يف البحر املتوسط
ضفة واحدة يف السابق .واليوم ،تقودنا اللغة أيضا إىل تبين مثل هذه التمسية ،وهذا مما يؤسفنا .هناك
مفارقات عديدة تتعلق باملتوسط .مثال ،فميا يتعلق بعنوان هذا اللقاء ،حيث يقول العنوان باللغة الفرنسية
شيائ وبالعربية شيائ آخر .ال أقول إن هناك تناقضا وال أريد أن أقول بأن سوء فهم وقع عند ترمجة العنوان.
ولكن هذا اخلالف مفيد ألنه يقودنا ،رمبا ،إىل أحد املشالك اليت يعاين مهنا البحر األبيض املتوسط.
فالعنوان باللغة العربية يتحدث عن «الثقافة واملجهول» ،بيمنا يتحدث باللغة الفرنسية عن «الثقافة واملقربة».
يف احلقيقة فإن العنوانني حييالن عىل موضوع اهلجرة بطرق خمتلفة  :املجهول ،ألننا أصبحنا نتجاهل
بعضنا البعض ،مث نتناىس تارخينا املشرتك ،وهذا أحد اجلوانب األساسية يف هذه الاكرثة ،مل نعد نتذكر
التارخي الذي ميكن أن يعملنا الكثري فميا خيص عالقتنا لكنا مكتوسطيني .هناك أيضا مفارقة أخرى ،أنا ال
أعرف هل هذه الفكرة حصيحة ،ولكين أعرف أن املغاربة يطلقون عىل املضيق مصطلح «البوغاز» ،أليس
كذلك ؟ لطاملا استوقفين هذا األمر ألن املغرب هو الدولة العربية املتوسطية الوحيدة اليت مل تكن جزءا
من اخلالفة العمثانية ولكن هذه العبارة تستخدم يف الدولة ويف املجمتع واملمسيات العامة .هذا يؤكد يل
أمهية اخلالفة العمثانية والوجود العمثاين يف املنطقة .وهذا ما تفضل به أيضا األستاذ مصطىف فميا
قاله عن تأثري اخلالفة العمثانية يف املنطقة .البحر األبيض املتوسط مل يصبح مقربة حفسب وإمنا مزبلة.
وهذه قضية أخرى قليال ما نتحدث عهنا والبد أن نشري إلهيا .هناك مواطنون ميوتون عىل الضفة وحىت
يف عرض البحر ،ولكن هناك أيضا حياة حبرية متوت يف البحر األبيض املتوسط .إذا اسمترت األمور
عىل هذه الوترية فلن يكون هناك حبر متوسيط يح بعد عقدين أو ثالثة عقود من الزمن ،هذا أمر مؤكد.
هناك مؤسسات ومجعيات انتهبت إىل هذه املسألة ،وبدأت تعمل عىل تنقية مياه البحر األبيض املتوسط
وإعادة بعض أنواع المسك إليه وحماربة املشلك الرئيس أال وهو ارتفاع درجات احلرارة يف البحر األبيض
املتوسط .لألسف الشديد فهذه اهلموم وهذه االهمتامات ال تصب يف معاجلة املشلكة األكرب اليت يه
مشلكة إنسانية باألساس .وأحيانا يبدو وكأننا نستغرق يف هذه األمور ،اليت يه يف غاية األمهية أيضا،
ولكننا نغفل املسألة اإلنسانية اليت يه املسألة الرئيسية .مكا نعمل مجيعا ،فقد مر تارخي املتوسط مبراحل
كثرية ،ال دايع لرسدها مرة أخرى.
168

لكن بالنسبة يل ،فأحد املشالك األكرث تأثريا يف تطور األوضاع يف البحر األبيض املتوسط هو أن بعض
الدول يف فرتات زمنية معينة انفصلت بطريقة أو بأخرى ،ومل تعد تويل اهمتاما رئيسيا للبحر األبيض
املتوسط كإسبانيا عىل سبيل املثال .مكا نعمل ،فقد توجهت إسبانيا إىل أمرياك بسبب وجود اخلالفة
العمثانية ،اليت اكنت هتمين عىل املسالك البحرية يف البحر األبيض املتوسط .وعندما وصل اإلسبان إىل
أمرياك واستوطنوها ملدة قرون ،اكن لك اهمتامهم منصبا عىل القارة اجلديدة وأمهلت إسبانيا إىل حد
ما البحر األبيض املتوسط .كذلك األمر مع فرنسا ،واليت مل تظهر بلك ثقلها يف املنطقة إىل حدود القرن
التاسع عرش مع بداية مرشوعها االستعامري يف املتوسط ،نفس األمر ينطبق عىل بايق دول الضفة
األوروبية .مكا أن اخلالفة العمثانية أيضا اهمتت بالبحر األبيض املتوسط ،ولكن بعد القرن الثامن عرش
اكنت اهمتاماهتا موجهة إىل قضايا أخرى هتمها أكرث  :الرشق األوسط أو املناطق اليت أصبحت روسيا
مثال هتمين علهيا تدرجييا ،لدرجة أن اخلالفة العمثانية أصبحت يف خطر كبري ،ولكن ليس من ناحية الغرب
وإمنا من ناحية الرشق .ومن مث حدث هذا االندفاع الفرنيس حنو املنطقة.
لقد أصبح هذا البحر اآلن كأنه مقربة أو منطقة تقطعها حدود يف لك ماكن .وهذا غريب ومؤمل بالنسبة لنا
مجيعا ،خصوصا لبعض الدول األوروبية اليت تناست التارخي وتناست كيف اكن البحر األبيض املتوسط
حوضا فيه حركية بلك االجتاهات ،من اجلنوب إىل المشال ومن المشال إىل اجلنوب .فلكنا نتحدث عن
الغزوات اإلسبانية ،فملاذا ال نذكر احلراكت والغزوات اليت جاءت مثال من جنوب إفريقيا وقرطاج وغريها ؟
إذا كنا سنستخدم عبارة االحتالل مبفهوم ينطبق فقط عىل الفرتة االستعامرية ،فال أعرف ملاذا مل توصف
تلك األخرية باالحتالالت .فمل أمسع أحدا يقول إن القرطاجيني أو الفينيقيني احتلوا منطقة قرطاجنة ،هذه
املنطقة الصغرية عىل الساحل الرشيق اإلسباين ،وهذا أمر ال جيوز .وأنا ال أقول مثال إن املوحدين
احتلوا إسبانيا عندما جاؤوا إىل شبه اجلزيرة اإليبريية ملساعدة األندلسيني ،وقبلهم املرابطني .ونعمل جيدا
أن ممالك الطوائف وبعض احلاكم العرب واألمازيغ يف األندلس اشتكوا كثريا من وجود املرابطني أوال
وخصوصا املوحدين ،لدرجة أهنم اكنوا يعتربون وجودمه إشاكال أكرث منه حال.
أريد أن أقول إنه حىت وقت قريب ،يف القرنني السادس عرش والسابع عرش ،اكنت هناك حركة ذهاب
وإياب ،مث بعد ذلك بقيت هناك حركة فقط من المشال إىل اجلنوب ،وهذه إشاكلية كربى .ملدة أربعة قرون،
اكنت هناك حركة ذات اجتاه واحد من المشال إىل اجلنوب ،ومل نر رد فعل من قبل البلدان العربية اليت
متثل األغلبية يف الضفة اجلنوبية .وهذه مشلكة مل حتل ومل نعاجلها بالطرق املناسبة .واآلن نرى حركة
إنسانية برشية تريد أن تعيد املعادلة إىل ماكهنا الصحيح ،يه أن نعود من اجلنوب إىل المشال .والمشال
يرفض هذا األمر ألسباب مادية أنانية واكذبة يف بعض األحيان .وهذا يعود بنا إىل التارخي ،ومرة أخرى
نتحدث عن التارخي ،فكيف تناسينا هذا التالحق وهذا الوجود املشرتك ،خصوصا وأن دوال أوروبية كإيطاليا
وإسبانيا عىل رأهسا ،اكنت تصدر املهاجرين إىل الدول األخرى إىل وقت غري بعيد ،وقد رحلت إسبانيا
مائت اآلالف من املواطنني اإلسبان ،الهيود أوال مث املسملني ثانيا وفرضت علهيم املنىف والرحيل إىل اجلهة
األخرى ،إىل إسطنبول ومناطق أخرى .مث بدأ اإلسبان باهلجرة إىل أمرياك الالتينية وكذلك اإليطاليون إىل
القارة اجلديدة يف مشال أمرياك .فكيف تناسينا لك هذه األمور ؟ ألننا تناسينا التارخي وتناسينا دراسته
وأصبحت املصاحل املادية تفرض نفهسا عىل املصاحل األخرى ،وعىل الرشاكة اإلنسانية.
أنا أريد أن أخمت هذه املداخلة البسيطة بإشارتني .فباإلضافة إىل هذه األسباب التارخيية واجليوسرتاتيجية،
هناك أسباب تتعلق بالشعارات .فأحيانا نستخدم كثريا مصطلح املتوسط ،حنن متوسطيون ،وبرصاحة ال
أعتقد أن الكثري يعرف جيدا ما معىن املتوسطية ،وحنن نستخدم عبارات كثرية من هذا النوع .ولكن رمبا
الشعار أخىف كثريا من الواقع ومن احلقيقة اململوسة فميا يتعلق بالعالقة بني األخشاص الذين يسكنون
والذين يقطنون يف هذه املنطقة .هذا أمر خطري جدا ،ألنه يف إسبانيا مثال ،لدينا مشلكة مع مصطلح
املتوسيط ،وهو ما أثار مشالك مع بعض األقالمي املطلة عىل احمليط األطليس ،ويه مناطق مشالية.
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هناك أناس مثال يف إقلمي الباسك باملناطق المشالية يقولون «حنن لسنا متوسطيني وال عالقة لنا باملتوسط
ال يف طريقة وال يف منط حياتنا .حنن ال نعرف ملاذا جتربوننا عىل استخدام مثل هذه األلقاب وهذه
التصنيفات» .ورمبا فشلنا أيضا يف خلق مفهوم دينامييك ملا هو املتوسط .وبدأنا بشعارات مثملا بدأنا يف
وقت من األوقات بشعار العروبة والعامل العريب ،رمبا مل يكن هناك ويع بوجود مشاعر وأحاسيس لدى
فائت ال تؤمن مبثل هذه القضية أو املقولة .ولكام اكنت املقولة مفتوحة ومنفتحة ،اكنت املقولة أكرث فعالية.
أنا أريد أن أخمت باإلشارة إىل أغنية أخرى.
هناك أغنية مهشورة جدا يف إسبانيا ،من املؤكد أن لك من يعرفون إسبانيا يعرفون أيضا هذه األغنية،
ويه أغنية امسها «ميديتريانيو» .وغناها «جوان مانويل سريادا» ،املطرب الكتاالين .وهذه األغنية باملناسبة
اعتربت ،يف هذه املسابقات الخسيفة اليت تنظم بني الفينة واألخرى ،عىل غرار مسابقات مشاهبة نمظت
يف بريطانيا ،أفضل أغنية إسبانية منذ  30سنة .ويه أغنية مجيلة ،ولكهنا لألسف تكرر شعارا مل يتطور،
ويه تقول خبالصة « :حنن شعب واحد ميتد من اجلزيرة اخلرضاء إىل إسطنبول ،إذا مت أريد أن أموت
وأنا أسبح يف حبر املتوسط» .لألسف الشديد ،أصبحت هذه األغنية متثل مفارقة حمزنة ،هناك أناس
كثريون ميوتون ومه حياولون الوصول إىل الضفة األخرى اليت ال ميكن أن تكون ضفة أخرى ،واليت
نمتىن لو اكنت ضفتنا مجيعا.

ميلود الوكييل
أشكرك كثريا األخ العزيز إڭناسيو كوتيرييز دوتريان عىل هذه املداخلة اليت أعتربها مسامهة قمية يف
أشغالنا وتسترشف آفاق واعدة ،وأنا أشاطرك الرأي حول الكثري مما قلته .أنا خشصيا بصفيت رجل
حبر ،ودرست البحر األبيض املتوسط ومضيق جبل طارق ،أعترب أنه بقدر ما أن شعبينا وبلدينا قريبان
جغرافيا ،وقد أرشمت إىل مضيق جبل طارق الذي ال يتعدى مداه  14كيلومرت ،مسافة قد يقطعها شاب
سباحة بني الضفتني ،بقدر ما هناك جهل كبري لبلدينا وقراءات متناقضة لتارخينا .لذلك قلت بأنه حان الوقت
مكا قال الزمالء لالنكباب عىل دراسة التارخي وخصوصا بالنسبة لبلدين شقيقني .ليست جماملة حني أقول
إنمك أشقاؤنا ،فذلك مثبت بالرجوع إىل املنطق وإىل الوجهة القانونية والتارخيية .وال ننىس أن اجلغرافيني
العرب القداىم اكنوا يمسون مضيق جبل طارق حبر الزقاق ،أي حبر السمل.
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فكيف نصف اﻵن هذا البحر ،سواء تعلق األمر جببل طارق أو البحر األبيض املتوسط يف مفهومه الشامل ؟
أ مقربة ومزبلة من الناحية اإليكولوجية البيئية ،أم واحة للسمل والتعايش والرفاهية املشرتكة بني خمتلف
الساكن ؟ مالحظة أخرية إذا حمسمت انطالقا من املداخالت الثالث ،وخصوصا من مداخلتك الخشصية
اليت تندرج مضن تقارب احلضارات .فاملشلك ليس مكا قال «هنتنغتون» أن هناك نفورا وتضاربا بني
احلضارات ،بل هناك عدم فهم لآلخر .لقد آن الوقت بالنسبة إلينا مجيعا وخصوصا بالنسبة لإلسبان
واملغاربة لالنكباب عىل التارخي .ولذلك اقرتحت يف البداية أن تكون هناك قراءة رزينة وغري عاطفية .حنن
كنا عندمك أكرث من ست قرون ،وأنمت كنمت وال زلمت عندنا ،وآن الوقت لنتحدث بعقالنية عن هذه الصفحة
من تارخينا .وأنا خشصيا أنوه مبا تقوم به كأستاذ للغة العربية جبامعة مدريد ألنك تسامه بصفة مسمترة
يف تقريب الشعبني .شكرا جزيال عىل هذه املداخلة ومكا قلمت ،آن الوقت لتجاوز الشعارات الرنانة وتبين
مفهوم عريض ومفتوح الستقطاب أقىص عدد ممكن من املسامهني يف هذا املرشوع املجمتيع احلضاري،
الذي هو مرشوع البحر األبيض املتوسط.
عبد الفتاح الزين
لقد أجعبين طرح األستاذ كوتيرييز .وأنا أؤمن بأن التارخي مهم .جفودة املعرفة من جودة املفاهمي .ولكام
اكنت املفاهمي جيدة ومتفقا علهيا ،لكام اكن اإلنتاج املعريف مشرتاك وذي جودة عالية .فاملؤكد أن قضية
فتح األندلس والمنط االستعامري تشلك موضوع نقاش مهم عىل املستوى األاكدميي .لكن املعرفة بشلك
عام ،ال ميكن تفعيلها إال من خالل املد امجلاهريي ،أي عن طريق اكتساب املواطنني هلذه املعرفة من جهة،
والسياسات اليت ترافقها من جهة أخرى.
عىل مستوى األحباث ،فقد اشتغلت يف مرحلة معينة مع البيت العريب يف غرناطة مكتخصص يف عمل
االجمتاع ومؤرخ .ويف احلقيقة فإن الباحثني يعتربون الدولة املغربية دولة ناشئة وطارئة عىل اجلغرافيا .من
جهة أخرى فإن االحتفاالت الشعبية يف إسبانيا مثل «كريستيانوس إ موروس» تغذي رصاع الذاكرة .وهنا
يمكن اخلطر احلقييق ،وليس يف التارخي .ألن التارخي قد ينضوي عن صفقات .وهنا أشري إىل االحتفاء
الكبري الذي القته أغنية «أنطونيو غاال» املعنونة «الولع الرتيك» ،ويه نقيض األغنية اليت ذكرمت آنفا.
إذا ،هذا إشاكل كبري يستديع تدخل املثقفني أوال ،مث صناع الرأي يف إطار العمل البناء .وكنا قد مقنا
بتجربة سابقة مع اإلخوة اإلسبان حول الذاكرة املشرتكة ،كيف ميكن تفعيلها ،وهل لدينا قامس مشرتك
متوسيط .فعىل مستوى الرمزية بني الضفة المشالية واجلنوبية جتسد مغارة هرقل يف طنجة أسطورة
هرقل الذي قسم العامل لقارتني ،مكا يقف جبل طارق يف الضفة األخرى شاهدا عىل هذا الرتابط.
يف الواقع ،فإن مصطلح البوغاز ميثل مفهوما إعالميا عاما ،لكننا يف املغرب ،يف كتب التارخي جند
عبارة مضيق جبل طارق .لذا فالسؤال الذي يتبادر لذهين هو هل من مدخل لبناء هذه الذاكرة املشرتكة
واملتقامسة بني املغرب وإسبانيا يف إطار ما ميكن أن نمسيه بالرتبية البني ثقافية ؟
قد اشتغلت عىل موضوع بناء األندلس وكيف ينظر األندلسيون إىل املغاربة ،واملغاربة إىل األندلسيني.
وفوجئت بردة فعل باحث اسباين عندما سألته عن املوضوع ،حيث دعاين لرصف النظر عنه ألنه ال يعنيين.
هو رمبا نفس املوقف الذي تعرض له الطاهر بنجلون عندما اكن خياطب اإليطاليني مكرحش أورويب فاكن
ردمه يف منهتى الصالفة .وهذا اإلشاكل يصور فكرة كون البحر األبيض املتوسط أشبه باملقربة .مفثال
عندما قامت إيطاليا يف إطار حماربة اهلجرة باستخدام معلية «ماري نوسرتوم» اليت تعين «هذا حبرنا»،
فالضحايا هنا مه دامئا أولئك احلاملون هبذا املتوسط .إذا ،فالسؤال املطروح هو كيف ميكننا أن نؤسس
مشاريع من أجل األجيال املقبلة دون توريث هذا املنطق التصاديم وبالعمل عىل مصاحلة الذاكرات .وكيف
ميكن أن نؤسس لرتبية بني ثقافية ،ألنين يف احلقيقة ال أؤمن مبا نمسيه التعاون األورو-متوسيط بني
أوروبا والبحر .فهذه رشاكة ال تعنينا ،رمبا ستكون الرشاكة األورو-إفريقية أكرث مالءمة.
171

ميلود الوكييل
لقد أسعدتين مداخلتك حول اجلالية باخلارج (الدياسبورا) ،وإين أشاطرك نفس املنطق .لكن اإلشاكلية
ملخصة يف مجلة واحدة تمكن يف كيفية ختيط النظرة واملنطق التصاديم لنصل إىل مقاربة أخالقية
وتضامنية .لذلك جيب التدقيق وإعادة النظر يف املصطلحات ،فاملصطلح جيب أن يكون دقيقا حىت يصيب
اهلدف .يف احلقيقة ،فإن ما أمسيته الرتبية البني ثقافية مهم جدا .حيث جيب علينا أن نتحدث يف مدارسنا
معا فعلناه يف األندلس مكا يتوجب عىل الكتب اإلسبانية ذكر ما فعلناه يف األندلس وما فعله اإلسبان يف
املغرب ويف إفريقيا .هذا أمر بالغ األمهية .جيب أن نتصاحل مع الذات ومع الذاكرة حىت نحجن يف تكوين
ذاكرة مشرتكة .سوف أترك الفرصة للزميل ليجيب عىل سؤالك.
إڭناسيو ڭوتيرييز دوتريان
هناك رصاع طويل فميا يتعلق بالذاكرة اإلسبانية إزاء ما ميثله األندلس ،أعتقد أنين حتدثت عن األمر
يف جلسة اليوم واجللسة السابقة ولكن ليس بطريقة معمقة .خشصيا ،أنا أيضا أستغرب هذه االحتفاالت
اليت تقول لنا «حنن انترصنا عىل املسملني األجانب ،وبنينا دولتنا بعد سقوط األندلس» .مكا أستغرب هذه
الكتب واملقوالت املنترشة .وحنن مكثقفني ،إن اعتربت نفيس مثقفا فاعال ،فال بد أن نتصدى ملثل هذه املوجة
بطريقة حضارية جحاجية ،بأن نقدم النصوص واألدلة عرب احلجج بالرباهني والدالئل.
يف احلقيقة ،إن األمر يتوقف عىل املقاربة اليت تعمتدوهنا ،فاألندلس بالنسبة للكثري من اإلسبان مل
تكن دولة حمتلة وإمنا جزءا من تارخي إسبانيا .فنحن ننظر لألندلس وكأهنا مرحلة من مراحل تارخينا.
ولكن هذه الفئة اليت انتعشت يف اآلونة األخرية ،تنظر لألندلس وكأهنا قطيعة .حيث اكنت هناك سرية
مسمترة منذ عهد الرومان مث القوتيني ،ولكن جاء املسملون وخربوا لك يشء ،مث عدنا إىل دولتنا وختلصنا
من اإلرث األندليس .من املفارقات أن بعض القوميني اإلسبان يف غرناطة يقولون « :حنن ال عالقة لنا
باألندلس ،ولكننا نريد أن ندير األمور املالية يف قرص امحلراء ،ألن قرص امحلراء قرص يدر علينا أمواال
طائلة» .وكذلك الكنيسة الاكثوليكية ،فهي أيضا تقول « :إن الوجود اإلساليم اكن عنيفا ونريد أن منحو
اآلثار اإلسالمية ،ولكن دعونا نترصف يف مجسد قرطبة ألنه ثالث أو رابع أو خامس املباين األثرية األكرث
زيارة يف إسبانيا» ؛ وهذا يف احلقيقة خيلق نوعا من التناقض .بعض القوميون اإلسبان يقولون «ال عالقة
باألندلس» أو «املغاربة حيتلوننا ،حنن ال نريدمه» ،ولكننا يف نفس الوقت نقول « :ما أمجل قرص امحلراء
وما أمجل غرناطة» .اللك يتباىك عىل غرناطة ،لكن عندما تكون هناك مصلحة اقتصادية فاللك يتغىن
جبامل األندلس .هذا مؤسف.
يمكن املشلك يف أن املبادرات اليت حتاول التصدي للحراكت املقابلة مترشذمة وغري مسمترة ،وليست هناك
مدرسة أو مهنج مستدمي يف هذا املجال .لكهنا ليست مهمة صعبة يف احلقيقة ،فالتارخي يقف إىل جانبنا.
إذ ميكن أن نعود إىل التارخي وإىل النصوص ونستخدم املنطق ،فهناك جحج كثرية من الهسل االستعانة
هبا .حنن عندما فتحنا غرناطة ،مقنا بطرد الهيود يف غضون أيام أو أهشر مث طردنا املسملني يف عقود
من الزمن .ولكن الدولة األندلسية العربية أو األمازيغية ،أو مكا يريدون أن يمسوها ،حمست للنصارى
وللهيود بالبقاء ،وهذا يظهر الفرق الكبري .البد أن أذكر هبذه األمور ،ألهنا يف نظري من األساسيات .هذه
موضوعية ال ميكن أن نناقهشا ألن هذه حقائق مسملة ،لكن ،من املمكن أن نؤوهلا ونفرسها ،وهذا أمر
آخر .فتبين التفسري الذي خيدم املصلحة هو من مسات هذه التيارات القومية .حيث لدينا لألسف الشديد
تيارات سياسية تلعب دامئا عىل هذا الوتر وتعود إلينا مبثل هذه املقوالت .وبالتايل ،أصبحنا اآلن نرى
عودة إىل اخلطاب القويم الوحدوي مكا هو الشأن يف بلدان أوروبية أخرى .ودامئا ما ينبين هذا اخلطاب
عىل حساب اخلطابات األخرى وعىل محتيل املسؤولية للغري يف لك الباليا والكوارث اليت تصيبنا .هذه
النقطة خطرية جدا لكننا لألسف عدنا إلهيا.
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من املشاريع اليت ميكن أن ختدم قضية اإلصالح تشكيل فرق من مؤرخني ومثقفني ،وخرباء عرب وإسبان،
خاصة من املغرب العريب ،من أجل أن نصل سوية إىل كتابة مشرتكة للتارخي .هناك حماوالت فردية ،أعرف
أن هناك ثنائيات من مؤرخني ومستعربني إسبان ومغاربة حاولوا العمل معا ،وهو يشء محمود ،ألنه يحمس
مبقابلة األفاكر اخلاصة والتفكري األحادي للطرفني حىت يتأكد هلم الصواب من اخلطأ .وهذه اجلهود تتطلب
مساعدة من املؤسسات ومتويال وتنسيقا ،وهو ما يغيب يف الواقع .مكا كنا نمتىن من الطرف اآلخر ،أي
دول املغرب واجلزائر وتونس ،املسامهة يف هذه اجلهود ،ودمع نرش هذه الكتب ومساعدة الكتاب اإلسبان
الراغبني يف كتابة هذه املسائل .ولكن أين يتجىل دور هذه السفارات واملراكز الثقافية املغاربية واملرشقية ؟
مفا بالمك باخلليجية ،اليت تعترب اكرثة ألهنا تيسء إىل احلضارة العربية واألوروبية .كيف نستطيع توفري
هذه اجلهود ؟ هذا هو السؤال الكبري .لألسف الشديد ،ما زلنا نقف عند هذا الطور ومل ننتقل بعد إىل تفعيل
هذه األفاكر يف امليدان وعىل األرض.

مصطىف احلسين اإلدرييس
أود أن أضيف لكمة خبصوص مؤلف «املتوسط ،تارخي للتقامس» .فهو كتاب مشرتك موجه لاكفة دول
املتوسط .حيث سامه يف صياغة لك فصل مجموعة من الكتاب من المشال واجلنوب هبدف عرض نظرة
حمايدة للتارخي ،وجتاوز النظرة األحادية للمشال أو اجلنوب .مكا يروم العمل جتاوز الكينونة الوطنية أو
احلضارية عند التعرض للتارخي .ال جيب أن نستعمل لفظ «اآلخر» عند التطرق للضفة املقابلة ،فال وجود
آلخر .وهذا ما مقت به عند تقدمي الضفتني ،فقد ارتأيت أهنا النظرة األكرث موضوعية من أجل تيسري فهم
المشال للجنوب والعكس حصيح .يف احلقيقة ،مل يمت التطرق لتارخي املتوسط بشلك مشويل قط ،لذا معدنا
يف هذا الكتاب إىل إبراز مدى تعقيد التارخي املتوسيط .أمتىن أن جييب هذا عىل سؤالمك .أعتقد أهنا
وسيلة لتجاوز املقاربة الرصاعية احلالية.
فرانسوا الربر
يف احلقيقة ،إن مقاربة املتوسط اليت أرشمت إلهيا يه اليت سادت لقرون طويلة يف العصور الوسىط خالل
القرن الثامن عرش ،واكنت تتجىل يف متثيل البحر األبيض املتوسط عىل ما اكن يعرف خبرائط املوانئ،
ويه خرائط مرسومة يدويا حيث مل يمت وصف البحر األبيض املتوسط عىل أنه فاصل ،بل جزء ال يتجزأ.
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ومل تظهر تلك اخلرائط سوى السواحل دون املناطق الداخلية ،حيث اكن البحر وشواطئه أمه عنرص يف
اخلرائط واكنت بايق العنارص ثانوية فقط.
ميلود الوكييل
شكرا جزيال .أعتقد أن ما تفضلمت به مبرش باألمل .بالفعل ،هناك رؤيتان لملتوسط  :أن نرى املتوسط
حكدود وحاجز وسور وأبواب وفضاء للتحمك ،ويف هذه احلالة يغيب احلوار ونتبادل النظرات دون أن
نستطيع فهم بعضنا البعض ؛ أو أن نرى املتوسط جرس تواصل مكا وصفه «ألبري اكمو» ،وختاما هلذا
اللقاء ،سأستهشد مبا كتبه يف جملة «ضفاف» سنة « : 1938املتوسط مجموعة من احلقائق املتباينة ،لكهنا
تتضمن يف كهنها ما ميزي وحداهتا من مناظر وثقافات من أجل خلق خشصية ممزية» .خكالصة فعملنا
اليوم يصب يف البحث عن فكر متوسيط متجدد يكون مرجعا للعامل لكه .ومن املهم جتاوز الرصاعات
واخلالفات الدينية واملذهبية .وقد تطرق املتدخلون لرؤية مجاعية لتارخينا اإلسباين املغريب .مبا أننا اآلن
يف وجدة ،ومبا أن جزءا كبريا من عائليت يقطنون عىل بعد أمتار ،يف اجلزائر ،أعتقد أهنا رسالة إلخواننا
يف البلد الشقيق .فقد آن األوان أكرث من أي وقت مىض إلعادة النظر يف تارخينا الذي شابه الفتور
وجتاوز األنا .وهذا أمر أسايس خللق مستقبل مشرتك.
سيدايت ،ساديت ،اكنت هذه خالصة ملا جاءت به التدخالت املمتزية خالل هذا اللقاء .فاملتوسط إذا صلة
وصل .ومن أجل خلق متوسط الغد وفكر متوسيط وعالقات إنسانية متوسطية لألجيال القادمة ،جيب أن
نبدأ العمل من اليوم عىل تغيري العقليات ،ال سميا لدى الشباب ،وتعزيز ثقافة تقبل اآلخر مكا هو ال مكا
نريده أن يكون .لقد معلنا يف الصويرة عىل إنشاء مؤسسة قانونية تعىن بالدراسات العربية هبدف إعادة
النظر يف تارخينا من خمتلف اجلوانب .مفا ميزينا يف املغرب هو هذا التنوع الثقايف الذي نعتربه ثروة
وطنية .فنحن عرب وأمازيغ ،متوسطيون وأطلسيون ،مكا أنه عندنا أيضا حضور عربي هيودي ،مكا أننا
منفتحون عىل اآلخر يف الغرب ،فنحن إخوة وأصدقاء ،حنن غرب املرشق.
نشكرمك مرة أخرى عىل حضورمك هذا اللقاء .وأريد بامسمك أن أتوجه بالشكر لاكفة املتدخلني وأرضب
لمك موعدا يف القريب .لقد اكن لقاءا مهام جدا.
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موجز مداخالت املائدة املستديرة
خصصت هذه املائدة املستديرة لتقدمي ثالثة كتب أصدرها املعهد املليك للثقافة األمازيغية.
وقد افتتح املسري احلسني املجاهد ،األمني العام لملعهد املليك للثقافة األمازيغية ،اجللسة
بتحديد إطارها العام ،مبينا أهنا تأيت بعد جلسة أخرى ناقشت مسار املعهد املليك
وحصيلته منذ التأسيس وبراجمه وأهدافه املستقبلية.
اعمتد املعهد اسرتاتيجية تواصلية ،خاصة يف جمال النرش ،إذ سىع من خالهلا للتعريف
بإنتاجاته الرتبوية والديداكتيكية والفكرية .ويعمل املعهد عىل إنتاج كتب ذات جودة عالية،
وهلذا أبرم عقد رشاكة مع دار النرش املعروفة ملتىق الطرق.
لك الكتب اجليدة تعتين جبودة صورها ؛ وكتب املعهد اجلديدة ليست استثناء ،عملا أن
االشتغال عىل صور هذه الكتب تطلب جمهودا إكونوغرافيا كبريا عىل مستوى التجميع
واالختيار.
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هكذا ،كتبت نصوص الكتابني األول والثاين من طرف ثلة من اخلرباء ؛ أما نصوص الكتاب
الثالث فهي باألساس أشعار .نتحدث هنا عن ثالثة كتب القت جناحا كبريا إثر تقدميها
يف معرض فرانكفورت للكتاب ،وهو أكرب معرض للكتاب يف العامل .الكتابني األوليني مها
«الفنون والعامرة األمازيغية» و«الثقافة الالمادية لملغرب  :التعبريات الفنية األمازيغية».
يتضمن الكتابان الكثري من الصور التوضيحية ،مكا يتضمنان أيضا نصوص حتليلية
معيقة ،تستند عىل جمهود توثييق كبري ،اسرتجعت التارخي وأطر اإلنتاج وسياقات
التعبري املتعلقة بإبداعات كثرية تدعونا إىل تأملها اليوم.

يتحدث الكتابان عن الكثري من التقنيات واألدوات ،ويلقيان الضوء عىل الكثري من التعبريات
الالمادية اليت توجد يف لك القطاعات .ولقد مثن الكتابان هذه العنارص الثقافية بالصورة
ورشحاها باللكمة .مكا سبقت اإلشارة ،ميتاز كتاب «املغرب ،نظرة استرشافية» عن
الكتابيني األوليني بطابعه الشعري .إنه يمثن الرتاث الطبييع واملادي باملناطق املعنية
ويربز مجاهلا وطاقاهتا وحيويهتا ...من خالل صور رائعة وخطاب شعري عاطيف.
هدف الكتب الثالث هو تبليغ رسالة واحدة  :محاية الثقافة اليت تنيمت إلهيا هذه التعبريات
الثقافية املادية والالمادية واالحرتاس من حتويلها إىل جمرد فللكور يتاجر فيه ال أقل وال
أكرث.
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مداخالت املائدة املستديرة
احلسني املجاهد
مرحبا بمك معنا يف هذه املائدة املستديرة اليت تناقش الرتاث األمازييغ ،واملغريب أوال ،املمتاز بتنوعه
وتعدديته وحضوره يف لك أنشطتنا ويف لغتنا وبيئتنا .يشلك هذا الرتاث رهانا وحتديا كبريا لملعهد املليك
للثقافة األمازيغية  :تمثني هذا الرتاث ومحايته والريق به إىل مستوى تراث عاملي ،مع االعرتاف بلك أبعاده
واستمثاره يف هناية املطاف .وسعيا منه إىل حتقيق هذه األهداف ،فتح املعهد املليك مجموعة من األوراش
اهلادفة إىل خدمة هذا الرتاث ذو الطابع الالمادي أساسا  :أي أن قوامه األسايس هو مجموع عنارص
الخشصية الفنية والتعبريية األمازيغية.
يف الواقع ،عندنا تراث مادي كبري يمشل النقوش واخلزف واخلشب والعامرة ...وعندنا أيضا تراث
المادي يتعلق باملناظر الطبيعية والوجوه والرواحئ واأللوان واألشاكل والنبات واحليوان واألهازجي ...لك
هذه التعبريات الثقافية حتظى باهمتام املعهد املليك من خالل مشاريعه البحثية املتاكملة مع مشاريع حبثية
ترشف علهيا جامعات ومعاهد أخرى .مكا هيمت املعهد املليك أيضا باملوروث اللغوي .وقد ناقشنا يف
لقاء سابق أوجه هذه االهمتام  :األدب والتعبريات البرصية .لك هذه العنارص ختضع للدراسة األاكدميية
والبحث امليداين والبحث اإلجرايئ.
إضافة إىل ما سبق ،هيمت املعهد املليك بعنرص مهم جدا يمكل العنارص سالفة الذكر ومينحها روحا
وصورة يراها الناس ،ويتعلق األمر بالنرش .لن أحتدث عن هذا املوضوع ألن خبري صناعة النرش عبد القادر
الرتناين موجود معنا ،وسيتحدث عن املوضوع .ولطاملا اعمتد املعهد املليك سياسة حتريرية مكنته من طبع
ونرش كتب تعرف بإنتاجاته الفكرية املختلفة .وقد أصدر املعهد فعال مائت املؤلفات.
بفضل رشاكته مع دار النرش «ملتىق الطرق» اليت يديرها صديقنا عبد القادر الرتناين باقتدار كبري،
يتوفر املعهد املليك اليوم عىل إصدارات من نوع «الكتب امجليلة» .ومكا تعملون ،حتظى الصور يف الكتب
امجليلة باهمتام كبري جدا مقارنة بالنص .ولقد أصدر املعهد املليك حىت اليوم ثالثة كتب مجيلة بإخراج
فاخر يسعدنا أن نقدمها لمك اليوم.
سيبني لنا عبد القادر الرتناين ،مدير دار النرش «ملتىق الطرق» ورئيس احتاد النارشين املغاربة ،أوجه
التاكمل بني هذه الكتب والعمل األاكدميي املنجز داخل املعهد املليك .أما إدريس أزدود ،الباحث واملدير
السابق ملركز الدراسات األدبية والفنية واإلنتاج المسيع البرصي باملعهد املليك ،فسيحدثنا عن معله داخل
املعهد مع تقدمي آخر إصدار املعهد من الكتب امجليلة .وحترض معنا أيضا فامطة بوخريص ،اللسانية
والباحثة يف الفنون والثقافة واملوروث الشفهي ،خاصة الفنون الكوريغرافية (فن الرقص والتعبريات
اجلسدية) واملوسيقية األمازيغية.
عبد القادر الرتناين
بدأت عدة مؤسسات باملغرب ،ومنذ سنوات اآلن ،يف بذل جمهود حبيث معترب يف املجال الثقايف .نتحدث
هنا عن ستة مؤسسات بالتحديد .وأحد هذه املؤسسات املعهد املليك للثقافة األمازيغية ،الذي بادر إىل
عقد رشاكة مع دار النرش «ملتىق الطرق» .حتقق هذا التعاون بني دار النرش واملعهد بفضل املهنية العالية
اليت يمتزيان هبا والعالقة الوطيدة بني مدير دار النرش ومدير املعهد اللذين يعرفان الزتام وجدية بعضهام
ويتقامسان شغف الكتاب والرتاث منذ سنوات .هكذا جاءتنا فكرة التعاون عىل إنتاج كتب رفيعة املستوى.
وأنا أود أن أوجه حتية تقدير لملعهد ،ألنه يف سنة  2018فقط ،ورمغ الظرفية الصعبة اليت مزيت هذه
السنة ،متكن من إصدار ثالثة كتب فاخرة.
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لقد اشتغلنا مع مجموعة من اخلرباء والباحثني بلك اجلدية املمكنة ،مع لك ما يعين ذلك من تنقل دامئ
بني الرباط والدار البيضاء ومشاورات واختيارات ،لنحصل يف هناية املطاف عىل هذه الكتب املعروضة
أماممك اآلن .يف احلقيقة ،تفتخر دار النرش واملعهد معا هبذه الكتب اليت القت ترحابا كبريا عند النارشين
والقراء األملان إثر تقدميها حبر األسبوع املنرصم مضن فعاليات أكرب معرض للكتاب يف العامل  :معرض
فرانكفورت .واليوم ،يسعدنا تقدمي هذه الكتب مضن فعاليات املعرض املغاريب للكتاب.

احلسني املجاهد
إن مل يكن هناك مانع ،سنبدأ باملكون الالمادي يف الثقافة املغربية مع األستاذة بوخريص.
فامطة بوخريص
يرسين أن أشارك يف تقدمي هذه الكتب الفاخرة الصادرة عن املعهد املليك للثقافة األمازيغية .عندنا اليوم
ثالثة إصدارات ،ونتوقع املزيد يف املستقبل .والبد هنا من التنويه باملعهد املليك ألجل سياسته يف نرش
الكتب الفاخرة ومهنية األستاذ عبد القادر الرتناين.
مهميت يف هذه املائدة املستديرة يه تقدمي كتاب «الثقافة الالمادية لملغرب  :التعبريات الفنية األمازيغية»
الصادر سنة  .2016هذا كتاب مجايع يحمط إىل تقدمي جزء مهم من الثقافة املغربية ،خاصة التعبريات
الفنية األمازيغية الغنية واملتنوعة حسب اللغة األم واملناطق ،اليت قد تكون غالبية ساكهنا عربا أو أمازيغ.
يضم الكتاب بني دفتيه ثالمثائة وعرشون صفحة مقمسة عىل مخسة فصول .هيمت لك واحد من هذه الفصول
بفن معني « :فن الرمس والتصوير» و«فن املوسيىق» و«فن الكوريغرافيا» و«فن املرسح» و«فن السيمنا».
صاغ األستاذ أمحد بوكوس تصدير الكتاب ،بيمنا صاغ األستاذ أزدود مقدمته .حتدثنا يف الفصل األول
عن فن الرمس والتصوير يف أشاكله املختلفة  :النقش والرمس والطرز (سواء عىل اخلشب أو احلجارة أو
اجللد.)...
يف احلقيقة ،يشلك هذا الفن كزن مثني لملغرب خاصة ،واملغرب الكبري عامة .أرشف عىل هذا الفصل
فؤاد حلبيب ،فنان تشكييل وهو خطاط هشري حاصل عىل عدة جوائز دولية .ولقد تتبع السيد فؤاد تارخي
فن الرمس والتصوير باملغرب ابتداء من عرص النقوش الصخرية حىت بروز املوهبة األمازيغية عرب الفنون
التقليدية (الومش والطرز واخلزف .)...وحيدثنا الاكتب أيضا عن فنانني مغاربة كبار ،عىل غرار فريد
بلاكهية وفامطة مالل ،مكا حاول متيزي األساليب واملدارس الفنية املختلفة حسب تارخيها وإنتاجاهتا.
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يناقش الفصل الثاين فن املوسيىق ؛ وهو فصل غين جدا حيدثنا عن اإليقاعات واألهازجي واآلالت
املوسيقية .وكتب هذا الفصل اخلبري املوسييق املغريب أمحد عيدون صاحب كتاب «موسيىق املغرب».
ويرمس عيدون صورة واحضة عن املوسيىق األمازيغية ،ويتحدث عن روادها من أمثال دمحم رويشة
ومعوري امبارك وفامطة تبعمرانت .وخيمت الاكتب هذا الفصل مبرسد للعبارات األمازيغية ذات الصلة بفن
املوسيىق.
يتحدث الفصل الثالث ،الذي رسرت باإلرشاف هيلع ،عن فن الكوريغرافيا .وهنا ركزنا عىل نقطة مهمة
ويه أن الرقصات األمازيغية التقليدية رقصات مجاعية يف الغالب .معوما ،عندنا ثالث رقصات رئيسية :
أحيدوس وأحواش وإمديازن .ولقد وصفنا هذه الرقصات الثالث حسب املنطقة وما يرافقها من لكامت
وموسيىق وآالت وحراكت ...حتدثنا أيضا عن تارخي الكوريغرافيا األمازيغية وجتلياهتا احلديثة من خالل
االستعانة بصور توضيحية قدمية وحديثة .وبطبيعة احلال ،أمجل مثال يف هذا الباب هو الراحل موىح
احلسني أشيبان الذي أضىف عىل رقصة أحيدوس هيبة وعمظة ليس هلا مثيل .ولقد أبرزنا التجانس التام
واإليقاع املوحد يف هذه الرقصات.
مكا تعملون ،مهام بلغت جودة النص ،تبىق الصورة خري واصف هلذا اإلبداع .حيدثنا الفصل الرابع عن
فن املرسح ،والذي أرشفت هيلع األستاذة نوال بنرباهمي ،باحثة باملعهد العايل للفن املرسيح والتنشيط
الثقايف .ولقد رمست الاكتبة صورة واحضة عن الفن املرسيح (حالة املرسح القدمي واملرسح التقليدي
وميالد املرسح احلايل) .يف الواقع ،ميكننا اليوم احلديث عن سيمنا أمازيغية مع تزايد عدد اإلنتاجات
وبروز مجموعة من املمثلني وتنظمي مهرجانات تعىن بالسيمنا األمازيغية .ويف احلقيقة ،جاء هذا الكتاب
يف الوقت املناسب ،ألنه حيفظ هذا الرتاث الثقايف الغين واملتنوع ،الذي يعد جزء ال يتجزأ من ذاكرتنا،
أقصد الذاكرة امجلاعية املغربية.
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احلسني املجاهد
يدعونا هذا الكتاب الكتشاف وإعادة اكتشاف أجزاء مهمة من هذا الرتاث بغية تعزيزه والريق به .ويتجىل
الرتاث املادي والالمادي أيضا يف املناظر الطبيعية واجلغرافيا واملجال بلك ما فيه من تنوع للوجوه
والتضاريس األلوان والرواحئ واألصوات ...قبل أن أعيط اللكمة لألستاذ أزدود ،أحييه عىل إنتاج تسع
رسوم توضيحية من أصل عرشة استعملناها يف الكتاب األول.

ادريس أزدود
يسعدين أن أقدم بني أيديمك قراءة عامة يف ثالثة كتب صادرة عن املعهد املليك للثقافة األمازيغية .عنوان
الكتاب األول «الفنون والعامرة األمازيغية» .وهو كتاب يعمتد عىل النص ويستخدم الصورة معا يف انجسام
تام .وحيتوي هذا املؤلف عىل ستة نصوص تناقش ستة مواضيع خمتلفة  :اخلشب واخلزف والزرايب
والنقوش واملجوهرات واأللبسة .ومل يكن املوضوع األخري مدرجا يف الطبعة األوىل ،فأدرجناه يف الطبعة
الثانية يك نقدم اجلديد .وهكذا ،جاءت نصوص الكتاب عبارة عن مقاالت حتليلية من إجناز باحثني يف
األنرثوبولوجيا وخرباء يف امليادين الستة املشار إلهيا.
أما الكتاب الثاين جفاء حتت عنوان «الثقافة الالمادية لملغرب  :التعبريات الفنية األمازيغية» ؛ وهو نفسه
الذي قدمته األستاذة بوخريص قبل حلظات.
يف حني أن الكتاب الثالث مت إصداره حتت عنوان «املغرب ،نظرة استرشافية» .ولك من له معرفة وإملام بفن
التصوير يدرك أن العبارات املوظفة يف عنوان هذا الكتاب مستعارة من الفنون البرصية .ولقد شدد األستاذ
أمحد بوكوس يف تقدمي هذا الكتاب عىل فكرة مركزية مفادها أن املغرب «واحد» يف خشصيته و«متعدد»
يف تعبرياته وعاداته وتقاليده وساكنه .املغرب هبذا املعىن ملتىق ثقافات وحضارات عديدة.
يعرفنا هذا الكتاب عىل الوجوه وقمساهتا واألرض ومناظرها والعادات والتقاليد املوروثة والتوجهات
املستقبلية .وال يتضمن هذا الكتاب مقاالت حتليلية ،بل يعيط أمهية قصوى للصور ،دون أن هيمل النص.
يناقش الكتاب ما ال يقل عن مائة ومثانية وثالثني تمية ،يوجد يف واحد وثالثني مهنا نصوص شعرية .وهو
يتضمن مخمسائة صورة وصورة اختارهتا اللجنة العملية املرشفة عىل املرشوع من بني ألف ومخس مائة
صورة .قسم الكتاب إىل أربعة أجزاء ترايع التقسميات اجلغرافية األساسية يف املغرب  :الصحراء واجلبل
والهسل والساحل .ويضم فهرسه ثالثة وأربعني مصدرا ،من بيهنا سبعة مواقع إلكرتونية .وحتدث عضو
اللجنة العملية دمحم أيت محزة يف مقدمة الكتاب عن املوقع اجلغرايف املمزي لملغرب ،مؤكدا عىل أمهية
سلسلة جبال األطلس واليت بفضلها ننعم «بأحد أمجل بلدان العامل».
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انعكس الغىن اجلغرايف والتنوع الطبييع املغريب يف لك صفحة من صفحات هذا الكتاب .وحسب
األستاذ أيت محزة ،تعزى بعض املؤثرات الثقافية واحلضارية اليت عرفها املغرب إىل موقعه اجلغرايف
الفريد ،مكا أن بعضها اآلخر مرتبط بطبيعة ساكن املغرب أنفهسم .ويف الغالب ،ترفق الصور بنصوص
قصرية أو بأبيات شعرية.
عىل سبيل املثال ،وضعنا بيت شعري صغري جبانب صورة جشرة «كورو» بغابة األرز بأزرو  -جشرة ميتة
منذ زمن بعيد ،لكهنا مازالت شاخمة  -بدل التحدث عن الجشرة وتارخيها يف مقالة « :ال ماء يرسي يف
عرويق ،مل أعد أعرف سوى فصل واحد يفقدين توازين وميلؤين رعشة وخوفا».
توجد يف الكتاب أيضا صورة مقربة معربة للغاية  -تعرفون أنه لنا عالقة خاصة بعض اليشء مع املقابر– :
رجل يدخل إىل املقربة ويسمل عىل أهلها .بدل احلديث عن املقابر يف نص يقدم الكثري من املعلومات،
وضعنا أبيات شعرية بديعة نمظها شاعر أمازييغ كبري يقول فهيا :
«اللك سميوت ؛
حسم األمر ؛
ال مفر  ...ال مفر ؛
يا أرض منك خرجنا ...وإليك وال ريب راجعون ؛
هذه احلياة الدنيا حلظة قد انهتت ؛
ومازال زائر املقربة يدخلها كأن مل يدخلها عىل أجساد كثرية حطنهتا األرض».
تكرميا منا للك من الفنانة «حادة أوعيك» والفنان «بنارص وخويا» ،الثنايئ اخلالد يف تارخي األغنية
األمازيغية باألطلس املتوسط ،مت وضع لكامت إحدى أغانهيام إىل جانب صورة أطالل مزنل مهنار :
«إن غادريت الديار ،فعلت مثلك وماذا أفعل هناك إن مل تكوين».
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احلسني املجاهد
مل يكن هدف كتاب «الفن والعامرة األمازيغية» أن حيتوي مضمونا أاكدمييا باملعىن اجلدي لللكمة ،بل أريد
له أن يكون مرآة تعكس امجلال بالكثري من الصور املعربة والقليل من الكالم الرقيق املعرب أيضا .ولقد متكن
هذا الكتاب من بعث روح ثقافة ضاربة جذورها يف التارخي مكا أنه من خالل صفحاته يدعو القارئ للسفر
بني دفتيه الكتشاف الثقافة األمازيغية املادية والالمادية.
هكذا ،حيتيف الكتاب بفنون ومعارة املغرب جكزء من ثقافتنا املادية .وجتدر اإلشارة إىل أن النصوص اليت
يتضمهنا هذا الكتاب من إجناز باحثني مرموقني تعرفوهنم بال شك.
إضافة إىل الباحث عبد اللـه جلوك ،الذي كتب تقدمي الكتاب واشتغل عىل تمية العامرة األمازيغية ،خاصة
املخازن امجلاعية «إكودار» و«القصبات» ،شارك يف إجناز هذا الكتاب لك من نور الدين النعيمي ،الذي
اشتغل عىل تمية النقوش ،واكثرين أمهان ،اليت اشتغلت عىل تمية املجوهرات ،وعيل أمهان ،الذي اشتغل
عىل تمية الزرايب ،أما األركيولويج واألنرثوبولويج حفيظ املقدم ،فقد اشتغل عىل تمية اخلشب ،يف حني
اشتغل أفوالي أبو القامس عىل لك من تمية اخلزف واأللبسة.
يف الواقع ،لك نص من نصوص الكتاب عبارة عن نداء استغاثة ،ألهنا حتدثنا عن فنون عريقة تعكس
امجلالية البدوية واليت جيب تمثيهنا باستمثارها يف اإلنشاءات اهلندسية وفن العامرة  -ويعترب مقر املعهد
املليك للثقافة األمازيغية مثال مجيل عىل هذا التمثني واالستمثار الذي يتجنب التوظيف الفللكوري  -مع
تطويرها من خالل مدارس اهلندسة والفنون امجليلة .هذا الكالم ينطبق عىل فن العامرة واخلشب واخلزف
واملجوهرات واأللبسة ...تدعونا الكتب الثالث إىل محاية الفنون البدوية اليت تستغل جتاريا فقط واملسامهة
يف احملافظة عىل اإلرث املعامري وحتديث لك أشاكل التعبري األمازيغية.
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موجز مداخالت املائدة املستديرة
تسىع هذه املائدة املستديرة إىل تعميق النقاش حول موضوع إشاكيل قدمي مل تدرس
لك أبعاده بشلك اكمل بعد يف ختصصات عملية خمتلفة اكللسانيات ملا ميزيه من تعقيد
وتضارب بني املقاربات املطروحة يف معاجلته .مناقشة موضوع هبذا التعقيد واألمهية
(يرتبط ً
أيضا هبوية الاكتب من خالل طريقة تعبري هذا األخري عنه يف كتاباته) استوجبت
مسريا بخشصية قوية يمتزي بعقل متفتح وثقافة عاملية.
وقد راهنا عىل زكية داوود كرئيسة هلذه املائدة املستديرة ،فاكن رهاننا رهانا راحبا.
فاألستاذة متتاز بخشصيهتا اجلذابة وثقافهتا الواسعة وقدرهتا الفريدة عىل اإلحبار
بسفينة أي نقاش بسالسة وإيصاهلا إىل بر األمان .تنحدر زكية من أصول فرنسية (اكن
إمسها جالكني مكا ذكرها بذلك بعض أصدقاهئا أثناء النقاش) ويه حصافية واكتبة
حصلت عىل اجلنسية املغربية سنة .1959
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حيرض معنا يف هذه املائدة املستديرة أيضا الباحث يف اللسانيات وعمل االجمتاع أمحد
بوكوس ،مدير املعهد املليك للثقافة األمازيغية .يقدم هذا الباحث املرموق قراءة معيقة يف
مجموعة من اإلشاكالت املرتبطة باللغة واإلبداع.
ضيف ممزي آخر يرشفنا حبضوره هو رجل األمعال والاكتب والشاعر التونيس ماجد
معز .من جهة ،ينرش معز تأمالته الفكرية عرب مقاالت غالبيهتا مكتوب باللغة العربية .ومن
جهة أخرى ،ينظم قصائده باللغة الفرنسية ،يف جتسيد يح الزدواجية لغوية واعية وهادئة
تثري الدهشة منذ الوهلة األوىل.

تبني من خالل النقاش مدى املعرفة الكبرية لملتدخلني باألدب املغاريب بغض النظر عن لغة
الكتابة ،حيث مت استحضار أمساء ثلة من األدباء .وقد أفىض النقاش إىل مجموعة من
اخلالصات القمية .وجتدر اإلشارة إىل أن ال أحد من املشاركني اعترب االزدواجية اللغوية
أمرا سلبيا ،بل اعتربوها عامل إثراء جتب احملافظة هيلع وتطويره ،مبا يف ذلك اللغات
املرتبطة بفكرة املهمينة .وقد شدد املتدخلون عىل أن عالقهتم اليوم مع هذه اللغات عالقة
هادئة ،رمغ تعقدها ومغوضها.
ومن ناحية أخرى ،حاول املتدخلون اقتفاء أثر املتخيل يف جفوات اإلنتاج األديب ويف
املسكوت عنه والساكن يف أمعاق املفاهمي.
وقد مت التأكيد عىل أن اللغة نفهسا اليت يستخدمها هذا الخشص أو ذاك ،واملرتكزة عىل
أسس من بيهنا املتخيل الصادر عن ثقافة هلا جتارهبا وخصائصها ومقوماهتا الفريدة،
ستقدم إنتاجات مكتوبة ،أي اكن جماهلا ،بألوان خمتلفة من اكتب إىل آخر ؛ وهذا أمر
مجيل يف اللغة حنتاجه مجيعا.
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مداخالت املائدة املستديرة
زكية داوود
يسعدنا أن نستضيف يف هذه املائدة املستديرة الاكتب والشاعر التونيس ماجد معز .أصدر معز
مخسة دواوين شعرية بالفرنسية  -آخرها «أناشيد الضفة األخرى» الصادر سنة  2014عن دار النرش
 - Fata Morganaمكا أنه كتب العديد من املقاالت الثقافية باللغة العربية .ويرشفنا أن حيرض معنا أيضا
الباحث املخرضم ومدير املعهد املليك للثقافة األمازيغية أمحد بوكوس الذي كتب مؤلفات عديدة أمهها يف
نظري «اللغة والثقافة الشعبية يف املغرب» الصادر سنة  1977و«بعث اللغة األمازيغية» الصادر سنة 2012
ومؤلف ثالث حول موضوع السياسة والهتيئة اللسانية له ارتباط وثيق مبوضوع هذه املائدة املستديرة.
وحىت ال أطيل عليمك ،أعيط اللكمة اآلن لألستاذ أمحد بوكوس.
أمحد بوكوس
أشكر األستاذة زكية داوود عىل محتلها مسؤولية تسيري هذه اجللسة ،مكا أحيي امجلهور واألصدقاء
والزمالء احلارضين معنا اليوم قصد مناقشة قضايا متخيل اللغات .وأنا هنا ال أديع إتقان مجيع اللغات
بالطبع .أعتقد أن أول خطورة جيب القيام هبا يه االتفاق عىل معىن مفهوم املتخيل (متخيل اللغة ،واملتخيل
اللساين الذي ميثله) .املعىن الذي أقبله خشصيا هو ذلك املتداول يف اللسانيات الرصفة واللسانيات
االجمتاعية .ولإلشارة فقط ،يمت تناول مسألة متخيل اللغات بطرق خمتلفة من قبل اللسانيني  :مثال ،ينصب
االهمتام بالواليات املتحدة وكندا عىل موقف املتحدثني من اللغات بيمنا يركز الباحثون يف دول أخرى عىل
جوانب أخرى.
هيمت عملاء االجمتاع أكرث بالمتثالت االجمتاعية عند ناطيق لغة معينة حول لغهتم بيمنا هيمت عملاء النفس
بالمتثالت الفردية للغة ،خاصة اللغة األم .مع بداية السبعينيات ،نشأ يف اللسانيات الفرنسية تيار جديد
بقيادة أندريه مارتيين وآن ماري هودبني اليت ناقشت يف أطروحهتا لنيل هشادة الدكتوراه موضوع املتخيل
اللغوي يف بيئة فرنسية عرب دراسة دقيقة ألوجه متظهر املتخيل يف اللغة الفرنسية ويه يف حالة اشتغال.
وقد اهمت باحثون آخرون مبتخيل اللغة عند الناطقني باللغة الفرنسية عىل املستوى املعيمج والنحوي
والتلفظي أيضا .إذا ماذا تقصد آن ماري هودبني مبتخيل اللغة ؟ ما تقصده أساسا هو موقف ناطق اللغة
اجتاه لغته ولغة اآلخر ،وكذا البيئة اليت يعيش فهيا.
سأتطرق يف مداخليت إىل موضوع المتثيلية اللغوية يف جممتع معني (األفراد املنمتون إىل بيئية لغوية
معينة) .هذه قضية مهمة يف املغرب الذي له خصوصيات لغوية وثقافية متزيه عن بلدان أخرى كثرية
معروفة بتنوعها اللغوي الكبري اكهلند مثال .توجد يف املغرب مجموعة من اللغات يه األمازيغية مبختلف
هلجاهتا والعربية الفصىح مبختلف درجاهتا وتالويهنا احمللية املعروفة بامس «الدارجة» .باإلضافة إىل
هذه التشكيالت اللغوية حملية الصنعُ ،تستعمل باملغرب لغات أجنبية منذ عقود مضت .وجتب اإلشارة هنا
إىل أن أرس مغربية كثرية اكنت محتل الثنائية اللغوية عربية-عربية أو عربية-أمازيغية.
ما قدمته اآلن أهيا هو ملخص للوضعية اللغوية باملغرب .والبد أن يتساءل املرء هنا كيف تعامل املغاربة مع
هذا التنوع اللغوي الكبري.
ماجد معز
سأستحدث يف مسألة متخيل اللغات من منظور الاكتب األديب .حالنا مع اللغة حمري فعال .خشصيا ،أختار
يف كتابايت الشعرية والفكرية اللغة الفرنسية بيمنا أختار يف كتابايت الصحافية اللغة العربية.
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سأركز يف مداخليت عىل أشاكل االزدواجية اللغوية اليت تواجه الكتاب الذين يكتبون بلغة اآلخر وال
يتفاعلون مع ثقافة بلداهنم األصلية مكا حول ببلدان املغرب الكبري وإفريقيا وأقالمي ما وراء البحار الفرنسية.
يمتثل اإلشاكل يف أن جمرد قبول الكتابة بلغة اآلخر يعين التفريط يف جزء منا وضياعه يف جفوات اللغة
أي اكنت
وتشعباهتا الدقيقة .والنتيجة يه أن الاكتب يتخىل بني لك صفحة وأخرى عن قطعة صغرية منه ٌ
اللغة األجنبية املستعملة .وتتبخر ذاته بنسق أرسع إذا اختار الكتابة بلغة اآلخر الذي ميثل املركز واهلمينة
واالستعامر .وهلذا من الرضوري الزتام الاكتب املقمي يف لغة اآلخر بمتحيص ما هو مقدم عىل كتابته بتلك
اللغة أشد المتحيص .وهنا أستحرض مقولة لألستاذ إدوار غليسون قال فهيا «أكتب وأنا مستحرض لك
لغات العامل ،حىت وإن مل أحتدثها» .هذه مقولة عظمية تفتح باب الكونية عىل مرصاعيه ،ويه ترمجة نرثية
لبيت شعري يقول فيه الشاعر «سنغزو احلرية يوما ما من أجل اإلنسانية مجعاء» .يف احلقيقة ،أجدين
منخرطا يف هذا النوع من الفهم للغة ،وأنا ال أقصد هنا الفهم باملعىن الفكري بقدر ما أقصد متلك اللغة
وتطويعها ألنين أنيمت إىل جيل كتاب ختتلف طبيعة عالقته باللغة الفرنسية مقارنة باألجيال السابقة .أنا
مل أعايش االستعامر الفرنيس يف تونس ،وبالتايل فعالقيت باللغة الفرنسية سملية للغاية .وحىت أكون
واحض أكرث ،ال أعترب الفرنسية لغة مهمينة عيل بقدر ما أراها لغة ترثي رصيدي اللغوي إىل جانب لغيت
األم اليت أتقهنا.
زكية داوود
هل يل أن أسألك أستاذ معز ما سبب اختيارك للكتابة الشعرية ؟
ماجد معز
يف الواقع ،أردت التطرق هلذا االختيار يف مناقشة مسألة همينة اللغة الفرنسية ،اليت أعتربها غري
حصيحة .فاللغة الفرنسية مل متنعين مثال أن أكون أنغلوفونيا وأقرأ كتابات اللورد بايرون أو والت ويمتان
أو إدغار آالن بو باإلجنلزيية ،خاصة أين قضيت فرتة بني بوسطن ولندن.
عىل هذا األساس ،أرى أنه إذا اكنت هناك أي ثقافة مهمينة فهي رمبا الثقافة األنغلوساكسونية .يف الواقع،
اختيار الكتابة يعين اختيار ثقافة معينة ولغة معينة .لكن االختيار ليس هسال العتبارات خاصة وخشصية.
خشصيا ،كتب يل أن يكون والدي شاعرا مهشورا بتونس (رمبا باملغرب أيضا) حيظى مبتابعة إعالمية
واسعة منذ ما يزيد عن ثالثة عقود .وأعتقد أن عندي ما يكيف من األسباب ألقول اليوم إنين الجئ يف
اللغة الفرنسية ألسباب أوديبية بالدرجة األوىل .فقد اكن لزاما عيل قتل األب يف حلظة معينة ،ورمبا اكن
اختيار الكتابة بالفرنسية إعالن حرب .لكن حىت أكون رصحيا ،لست متيقنا إن اكنت هذه احلرب قد وقعت
فعال ،ألنين أنا ووالدي نمظنا أشعارنا يف عوامل خمتلفة .عالقيت بلغيت األم ولغة الكتابة وأي لغة أخرى
أتقهنا مل تكن متوفرة عند أجيال سابقة من الكتاب .عىل سبيل املثال ،بعض الكتاب ال جييدون سوى لغة
واحدة كإدوارد غليسون أو كتاب جزائريني كرث أتقنوا اللغة الفرنسية فقط .ما أريد قوله هو أن لغة الكتابة
سواء اكنت لغة املهمين أو املستعمر أم مل تكن ،فهي يف بعض احلاالت اخليار الوحيد أمام الاكتب املجرب
عىل التعايش معها.
زكية داوود
أسعدين اكتشاف إحدى أشعارك امجليلة املكتوبة باللغة الفرنسية حيث تقول « :هناك عىل أرض من
الصلصال الدافئ حييا شعب من امللوك ،حذار من غضبه ! إذا أردنا أن نستضيف العاصفة ،ال ب ّد من
َ
طقوس كبرية ومن أرسار غامضة ،ال ب ّد أن نرىع ،عىل مهل ،غضب اآلهلة ،أن نب ّدد حياد الظالل ،ال ب ّد من
خيانة ما» .هل لك أن حتدثنا عن اجلانب التخييل يف هذا النص ؟
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ماجد معز
برصاحة ،لن جييبك أي شاعر عىل هذا السؤال .لكن سأشاركمك بعض مفاتيح قراءة هذا النص .كتبت
قصائد الديوان «أناشيد من الضفة األخرى» بني سنيت  2011و ،2013ولكنا يعمل جحم التحوالت التارخيية
اليت عرفهتا تونس يف هذه الفرتة .لقد اكن هذا النص تفاعال من الشاعر مع بيئته يف تلك اللحظة الفارقة.
الصلصال الدافئ ،حييا شعب
لقد اكن سؤاال موجها لملجمتع املشار إليه يف املطلع « :هناك عىل أرض من َ
من امللوك ،حذار من غضبه» .لن أذهب أبعد من هذه النقطة ألنه ببساطة ليس لدي أي تفسري.
زكية داوود
ميكنك عىل األقل التعليق عىل ربط التونسيني بامللكية.
مداخلة
إهنم شعب من امللوك.
ماجد معز
مرة أخرى ،البد من استحضار السياق التارخيي.
أمحد بوكوس
هذا املوقف املسامل واملهادن الذي عرب عنه األستاذ ماجد معز اجتاه لغة اآلخر هو عكس موقف معظم
كتاب املغرب واجلزائر وتونس الذين تبنوا موقفا متشنجا ومعاديا للغة الفرنسية وصل إىل حد اعتبارها
«غنمية حرب» ،مكا الحظ اجلزائري اكتب ياسني وغريه .وعكس هؤالء ،اكن الكتاب الالحقون ممن كتبوا
بالفرنسية دامئي الشكوى من معاناهتم مع االزدواجية اللغوية .والتفسري األقرب إىل الصواب عندي هو
أن هؤالء الكتاب ليسوا مرتاحني يف لغة اآلخر ،خاصة من جيد صعوبة يف اإلبداع بلغته األم .احمسوا يل
أن أشري يف هذا املستوى من النقاش إىل الدراسات واألحباث املهمتة مبوفق الفرد من اللغة يف الكثري
من األبعاد املهمة.
ومن األحباث اليت أجريت يف املغرب حبث ُطلب فيه من املستجوبني التعليق عىل موقف املغاربة من اللغة
العربية الفصىح واللغة العربية الدارجة والفرنسية واألمازيغية .وقد اكنت النتاجئ مثرية لالهمتام حقا.
حسب هذا البحث ،عرب  %41من املستجوبني عن موقف إجيايب اجتاه اللغة العربية الفصىح ،وهذا ليس
رمقا كبريا .أما نسبة املواقف اإلجيابية اجتاه اللغة العربية الدارجة فمل تتجاوز نسبة  ،%7وهذا رمق أجده
مثريا للفضول.
بيمنا مل تنل الفرنسية سوى  %6من مجموع املواقف اإلجيابية .بالنسبة لألمازيغية ،اكنت مواقف معظم
املستجوبني سلبية حيث بلغت النسبة  .%50أجريت هذه الدراسة يف املجال احلرضي ،واإلشارة إىل هذا
املعىط أمر يف غاية األمهية إذا عملنا أن هناك حضورا قويا للناطقني باللغة األمازيغية يف هذا املجال لعدة
أسباب أمهها اهلجرة القروية القوية .حسب آخر إحصاء للساكن والسكىن ،أكرث من  %60من املغاربة
يعيشون داخل املجال احلرضي وأكرث من  %80مهنم يتحدثون الدارجة ،ما جيعلها التشكيلة اللغوية األكرث
استعامال يف املغرب.
أخذا بعني االعتبار لك هذه املعطيات ،يصعب حقيقة تفسري نسبة  %6اليت ذكرت مبنطق إحصايئ رصف.
ومن هنا تأيت أمهية استحضار البعد التخييل .فقد يكون موقف املرء إجيابيا للغاية من تشكيلة لغوية
معينة اكلدارجة ،لكن سلوكه اللغوي يشء آخر ؛ لدى أرى أنه من املهم جدا مالحظة السلوك اللغوي للفرد
ودراسته حلظة اشتغاله يف البيئية االجمتاعية.
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زكية داوود
عندما أمسع لكمة متخيل ،يتبادر إىل ذهين عامل الشعر .أستاذ بوكوس ،مضنت مقدمة مؤلفك األخري ذي
الطبيعة العملية احملضة أبيات من الشعر ،مفا القصد من ذلك ؟ اختيارك فيه احتفال بالشعر واملتخيل ،هل
لك أن حتدثنا قليال عن هذا املتخيل.
أمحد بوكوس
هذا املوضوع الذي أثاره سؤالك سيكون حمور نقاش مائدة مستديرة مربجمة غدا ستقابل – مقابلة تصادم
أو تبادل ،من يدري  -بني اخلطاب األاكدميي العيمل واخلطاب األديب .خشصيا ،بت مقتنعا  -ومن قبل مل
أكن  -أن القدرة التخيلية يف اخلطاب األديب تفوق بسنوات ضوئية القدرة التخيلية يف اخلطاب العيمل.
هلذا أضفت تلك الملسة الشعرية إىل مؤليف.
زكية داوود
ما رأيك أستاذ ماجد معز يف متخيل اللغتني العربية والفرنسية ،وما الفرق بيهنام ؟
ماجد معز
مرة أخرى ،أرى من وجهة نظر الاكتب امللزتم خبلق اللغة وتطويرها أنه حىت وإن كنا نكتب مستحرضين
لك لغات العامل ،فلن نتجاوز حقيقة مفادها أن نفس الفكرة تكتب بطرق خمتلفة بعدد لغات العامل .فاللغة
بلك ما ميزيها من موسيىق وبىن ومفردات ومحولة تارخيية وثقافية وشعائرية أيضا هلا أثر معيق عىل
ما نكتب .مبعىن أنه يف حلظة كتابة قصيدة مثال ،ال تكون لديك فكرة واحضة ،ولك ما تفعل هو أنك تطلق
زمام نفسك فرتاها ساحئة يف عامل اخليال .وهذا ما ميزي الشعر.
عىل سبيل املثال ،ترد عىل الاكتب يف حلظته اإلبداعية أفاكر مرتبطة باخلزب والنبيذ .فإذا عرب عن هذه
األفاكر بالفرنسية ،فسيجدها منتمظة مضن سياقات حمددة سلفا بعوامل لغوية وتارخيية وثقافية ودينية
معينة .وبالتايل قد تترسب إىل نصه معاين غري اليت اكن يقصدها .وإذا وردت هيلع نفس األفاكر وهو
يكتب بالعربية ،فبال شك سيجد نفسه يف جو خمتلف متاما من حيث الدالالت والسياقات اللغوية والتارخيية
والثقافية والدينية .مثال ،قد تنقلنا لكميت خزب ونبيذ عند الكتابة باللغة العربية إىل عوامل الصوفية.
أمحد بوكوس
يف نفس السياق ،رمبا يف هذا الكالم ما يفرس معاناة ترمجة املؤلفات وثقافاهتا ،خاصة اإلبداعات العظمية.
ماجد معز
متاما أستاذ بوكوس.
زكية داوود
هذا أمر مهم حقا.
ماجد معز
يف احلقيقة ،ال أرى أن هناك تفاوت يف ماكنة وقمية اإلبداعات املختلفة يف اللغة واملنمتية لنفس البلد،
مكا هو احلال يف املغرب الكبري حيث قد يعتقد البعض أن املؤلفات املكتوبة باللغة الفرنسية أقل درجة أو
تشلك أدبا منعزال.
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عىل لك حال ،مازال النقاش متواصال خبصوص موقع املغاربيني بني الرشق والغرب ،أو ما أمسيه أنا
«المترشق» و«المتغرب» وليس االسترشاق بلك تأكيد .وما ال شك فيه هو أن كتابة األديب املغاريب باللغة
العربية ال تعين أبدا أنه معرتف به من اجلسم اإلبدايع العريب ؛ وستكتشف ذلك مبجرد وصولك إىل أحد
مراكز األدب العريب الكالسيكية كدمشق أو القاهرة أو بغداد .ماذا يقال لملبدع املغاريب يف املرشق ؟
يقال له إذا اكن يكتب بالفرنسية إن ما يكتبه أدب مغاريب وفرنيس .والواقع هو أن توفر األدب املغاريب
عىل مؤلفات مكتوبة بلغات خمتلفة أمر إجيايب ميزيه عن غريه ويرثيه ويؤكد جزءا مهام من هوية الاكتب
املغاريب دون مركب نقص.
يف احلقيقة ،توصلت إىل بناء هذه األفاكر والقناعات بفضل كتايب األخري الذي أرشف عىل نرشه دار
برونو روي ،وهو رجل حاد الطباع قال يل يف إحدى اجللسات «أتعرف ،ما كنت أنوي نرش هذا الديوان
لوال أنه حقا غريب .عندما نقرأ قصائده ،تصدمنا اللغة الصافية من أي بعد جعائيب جنده يف الشعر عادة،
وهذا يصعب عىل القارئ دخول مملكة اخليال من أبواب لغة يه أصال ليست لغته األم ،فتجده خياطب
نفسه قائال هذا ليس نصا فرنيس ؛ فالفرنيس ال يكتب هكذا».

زكية داوود
نعم ،هلذا متاما قرأت ذلك املقطع الصغري من قصيدتك أستاذ معز .سؤايل املوايل أوجهه لألستاذ بوكوس :
قلت لنا ،وأنت من يتقن العربية والفرنسية واألمازيغية واإلجنلزيية ،إن لك ما هو شعري وعاطيف مهم .فهل
لك أن تقول لنا يف أي من اللغات األربع جتد راحتك ؟
أمحد بوكوس
هذا سؤال دقيق .بالنسبة إيل ،إذا قلت إن املشاعر يه كذا وكذا وإهنا تفعل كذا وكذا فلن تمسعوا مين
إال لغة اخلشب .لكن ببساطة شديدة ،اخرتت الكتابة باللغة الفرنسية ألسباب مرتبطة مبساري الدرايس
درسهتا مدة من الزمن قبل البحث فهيا من داخل عمل اللسانيات،
واملهين .درست الفرنسية يف اجلامعة مث َّ
وهلذا أرى أنين أتقن اللغة الفرنسية أكرث من اللغات الثالث األخرى .لكن ،إذا أردت التعبري عن نفيس
ومشاعري ،استعنت بلغيت األم األمازيغية ،وزوجيت اليت توجد بني احلضور ميكهنا تأكيد كاليم .قبل أن
أترك اللكمة ،أريد التفاعل مع ما قاله األستاذ ماجد  :لقد بينت لنا التجارب التارخيية أن بعض الشعراء
والكتاب الكبار قادرون عىل الكتابة بلغتني أو أكرث حد االمتياز عن من عدامه من كتاب الضفتني ،اكلاكتب
اللبناين جربان خليل جربان الذي برع يف نظم شعره بالعربية واإلجنلزيية.
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ماجد معز
أتفق معك أستاذ بوكوس يف أن خليل جربان كتب وأبدع يف اللغتني معا .كنت أريد التحدث عن هذا الرجل
فميا بعد ألن أغلب كتاباته باللغة اإلجنلزيية بيمنا كنت أنا أحتدث عن العربية والفرنسة ،لكن ال بأس أن
أبدي رأيي فيه اآلن .كتب جربان نصوصا غاية يف الروعة باللغة العربية ،لكهنا مل تكن لغته األقوى حىت
أنه اكن يتلىق الدمع يف بعض التفاصيل الدقيقة .ولكن من جيرؤ عىل القول بأن جربان ليس شاعرا عربيا
رمغ أن أغلب كتاباته باإلجنلزيية ؟ ال أحد .أتعرفون ملاذا ؟ ألن جربان فرض إمسه عىل امجليع وأحمك
قبضته عىل اللغتني والثقافتني العربية واإلجنلزيية.
أمحد بوكوس
أعتقد أن ما ميزي جربان هو مستواه الباليغ وسربه أغوار الروح والنفس يف استقالل عن متطلبات اللغة
وحدودها.
ماجد معز
لقد استطاع الرجل أن يضبط إيقاعات اللغة العربية واإلجنلزيية وأن يبث روحه املرشقية من خالهلام .وقد
ساعده اطالعه الواسع عىل األدب األورويب ومؤلفات إدغار باو وأمثاله من كتاب وشعراء الواليات املتحدة
عىل إنتاج نصوص أصيلة أهداها يف اآلن نفسه لألدب الغريب والعريب لك بلغته .وهذا متاما ما قصدته
عند احلديث عن أدب وأديب واحد بلغات متعددة مكا يف احلال ببلدان املغرب الكبري.
أمحد بوكوس
حالة أخرى شدت انتبايه هتم الاكتب واملفكر أدونيس .أوال ،ال أحد خيتلف يف كون الرجل شاعرا ال
يشق له غبار يف األدب العريب املعارص .ثانيا ،إىل جانب اللغة العربية ،يتقن أدونيس الفرنسية ورمبا
اإلجنلزيية .قد ال نتفق مجيعا عىل أن لغته الفرنسية أقل خفامة من لغته العربية ،لكن نتفق مجيعا عىل أنه
قادر متاما عىل نظم شعره باللغة الفرنسية .وبال شك ،جربان متفوق يف هذا الباب عىل أدونيس .ميثل
هذان املبدعان خنبة ممزية يف العامل العريب كلك .فيف املغرب مثال ،من الصعب إجياد مبدعني من هذه
الطينة .مثال ،الاكتب املغريب مزدوج اللغة عبد اللطيف اللعيب له كتابات غاية يف الروعة بالفرنسية ،لكن
كتاباته بالعربية أقل شاعرية وتوفيقا.
ماجد معز
مثال آخر ميكن استحضاره هو املبدع املغريب عبد الفتاح كيليطو.
أمحد بوكوس
أوال األستاذ كيليطو اكتب ناطق بالفرنسية ،ومتخصص فهيا ،له مسار مشابه ملساري .لكن لألمانة ،الرجل
أقوى من أن أقارن نفيس به .بدأ كيليطو الكتابة باللغة الفرنسية فكتب نصوصا بديعة .مث ترمج بعض كتب
األدب العريب الكالسييك .خشصيا ،أعتقد أن فرنسيته أقوى من عربيته.
ماجد معز
أنت بال شك تعرفه أكرث مين.
زكية داوود
متنيت لو نمسع رأي األساتذة الكرام يف دمحم خري الدين .حسب عيمل الرجل ال يكتب باللغة العربية،
لكنه من أعالم الشعر بفرنسا.
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أمحد بوكوس
بالنسبة لألستاذ دمحم خري الدين ،أعتقد أنه ظاهرة أدبية مغربية تتجىل عرب اللغة الفرنسية .دامئا ما
أستحرضه أنا وزماليئ ألننا ننيمت إىل نفس اللحظة اللغوية والثقافية .وبلك أمانة ،خري الدين مبدع
استثنايئ من حيث ضبط حدود مفردات اللغة الفرنسية .وإذا تأملت عناوين رواياته مثال ،ستجد فهيا
مفردات صعبة تضطرك إىل االستعانة بالقاموس حىت وإن كنت ضليعا يف اللغة .وقد أكد يل من عرف
خري الدين من أصدقايئ أنه متتع بذاكرة قوية مكنته من حفظ القاموس عن ظهر قلب وهو ال يزال شابا.
وقد كتب خري الدين نصوصا عديدة ال أشك أنمك تعرفوهنا.
آين ديفريناس
خشصيا ،عرفت عنه إملامه الشديد مبعاين املفردات حىت إنه اكن يعرف األمساء العملية للك أنواع المسك
أحسن ما يكون خبري األحياء البحرية .وقد اكنت له معرفة معيقة مبصطلحات عمل اجليولوجيا أيضا .أنا
أفضل وصفه باملوسوعة ألنه جتاوز القاموس مبراحل.
أمحد بوكوس
أتفق معك متاما .واألمر الرائع أيضا خبصوص هذا الرجل املمزي هو أنه عصايم صنع نفسه بنفسه رمغ
أنه مل يلتحق بالدراسات العليا يف اللغة الفرنسية وآداهبا .اكن خري الدين موظفا بسيطا بعد اكرثة زلزال
أڭادير يف وزارة الفالحة البعيدة لك البعد عن املجال الثقايف والفكري .ورمغ ذلك ،ناضل الرجل حىت
أصبح اكتبا كبريا ليس فقط من خالل إتقانه الفرنسية ولكن أيضا من خالل قدرته عىل حتريك اجلامد وقرع
األجراس وطرح أفاكر ومواضيع ثورية مل جيرأ علهيا آخرون يف وقهتا.
زكية داوود
ألمتس من األستاذ معز أن يعرفنا عىل شعر تونس وشعراهئا ؛ خشصيا معرفيت يه هذا الباب حمدودة،
إذ ال أعرف سوى أبو القامس الشايب.
ماجد معز
 ...رصاحة ،مل أعرف أننا يف حاجة إىل حتديث للبيانات يف هذا اجلانب...
زكية داوود
أنا من جيل قدمي ،مفا العمل.
مداخلة
برصاحة ،أنا لست مع استغالل اللغات يف غري حملها ،ألننا سنعيش تشنجات هوياتية مكا هو احلال بكندا
وبلجياك .يف الكيبيك مثال ،جيب أن ال تستعمل لكمة « »mailبدل « ،»Courrielوإذا فعلت تصبح خائنا
ألنك حسب البعض تنيف هوية اإلقلمي الفرنكوفونية .إذا واصلنا السري يف هذا االجتاه ،فسندخل متاهات
يصعب اخلروج مهنا.
يف الواقع ،أسعدين جدا أن امجليع هنا يتلكم فرنسية رائعة ،لكن ما مل يعجبين متاما هو أن امجليع يربر
اختياره احلديث بالفرنسية ؛ ملاذا هذا اإلحساس باحلرج ؟ إهنا لغة طوع ألسنتمك وجزء منمك ولمك احلق
يف استعامهلا دون أي مركب نقص .األستاذ معز قال فكرة رائعة .قال إننا اليوم منثل جيلني من املبدعني
واملسافرين يف عوامل األدب بالعربية ،لكن بالفرنسية أيضا.
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مداخلة
نعم هناك جيلني اثنني من الكتاب ،واللغة الفرنسية اليت يتلكم هبا معز يه لغة اجليل الثاين .فبال شك،
اللغة الفرنسية أو العربية اليت كتب هبا اجلزائري اكتب ياسني قبل مخسني سنة ليست يه نفهسا السائدة
اآلن .واملبدع العريب الشاب ذو العرشين ربيعا اآلن ليس هو نفس املبدع العريب الشاب ذو العرشين ربيعا
قبل مخسني سنة من اآلن .خشصيا ،أرى أن التطبيع مع اللغة وصرب أغوارها أمر حصي للغاية عوض
توظيفها بشلك غري سلمي .يف نظري اللغة يه أمنث جرس يتواصل من خالله الناس ،فإذا هدمناه جنلب
الرضر عىل أنفسنا وعىل الغري.
مداخلة
أردت بدوري استحضار األستاذ كيليطو الذي قال مازحا «أنا ،يف لك اللغات ،أحتدث العربية».
مداخلة
أنا بدوري أستحرض مقولة لألستاذ عبد اللطيف اللعيب قال فهيا «فرنسييت تسكهنا الدارجة» .يف احلقيقة
هذا من أبرز ما ميزي األدب املغريب املكتوب باللغة الفرنسية والذي ولد ونشأ وكرب متحررا من اهلمينة
الفرنسية .بالنسبة إيل ،فرنسية فرنسا ما يه إال منوذج واحد ممكن من بني لك مناذج اللغة الفرنسية
املوجودة يف البلدان الفرنكوفونية عرب العامل.
مداخلة
البعض يفكر بلغته األم ويكتب بلغة أخرى ؛ وهذا خيلق مشلك.
آين ديفريناس
أنا خشصيا ال أعرف ،لكنين أتساءل بأي لغة يفكر املرء أوال ؟
ماجد معز
أنا أفكر بالفرنسية ؛ لكنين أفكر حيهنا يف ذايت.
آين ديفريناس
متاما ،هذا هو بالتحديد .ال توجد ترمجة يف رأس املرء ،بل يعيش ما بداخله وفقط .وهذا أمر رائع لدى
الكتاب الناطقني بالفرنسية ،أولئك الذين يفكرون ويكتبون بالفرنسية .أردت بدوري احلديث عن الشاعرة
أمينة سعيد اليت متلك روحا رائعة وفرنسية استثنائية ...سنحت يل فرصة تقدمي هذه الشاعرة للجمهور
الفرنيس يف إحدى املناسبات حيث ألقت بعض قصائدها .إهنا شاعرة رائعة ،لكهنا ليست معروفة بالقدر
الاكيف.
من ناحية أخرى ،قادين اشتغايل عىل األدب املغريب الناطق بالفرنسية والصادر خالل امخلسني سنة
األخرية إىل التعرف عىل دمحم خري الدين الذي أيقنت من خالل حمادثايت معه يف أمور عدة اكلطبيعة أن
بعض الناس يمتلكون اللغة الفرنسية وحيمكون زمامها أفضل من الفرنسيني أنفهسم.
مداخلة
أسعدين االسمتاع إىل مداخلتك القمية أستاذ أمحد بوكوس .أريد احلديث يف نقطتني اثنتني .أوال ،ما
اهلدف من لك النعوت اليت يوصف هبا األدب ؟ هذا أمر لطاملا أغاظين فقررت كتابة نص بعنوان «لغيت
يه أديب» قلت فيه أن الاكتب يف احلقيقة يكتب األدب ...نعم األدب وليس يشء آخر.
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حصيح أنه يكتب بلغة هلا قواعد ومفردات وتراكيب جتد أصلها يف لغة إنسانية معنية ،لكنه يضيف إىل لك
هذا أمه يشء وهو الروح اإلبداعية اليت ليست لدى أي اكن من الناس .فتجد الاكتب يفرغ يف قوالب تلك
اللغة أحالما ومشاعر وآمال وانكسارات وأثر من كيانه.
عندما يقرأ املرء كتابات من ثقافة أخرى ،فهو مينح نفسه تأشرية السفر إىل عوامل خمتلفة ،وهنا ال تبىق
للغة النص أمهية سواء اكنت العربية أو الفرنسية أو اإلجنلزيية ...بل ما هيم حيهنا هو تلك الملسة اإلبداعية
اليت مكا قلت ُتفرغ أحالما ومشاعر وآمال وانكسارات وأثار يف القوالب اللغوية اجلامدة فتبعت فهيا
احلياة .وهلذا أنزجع عندما أمسع البعض يرص عىل اجلوانب اهلوياتية يف األدب بدل احلديث عن األدب
ولك ما فيه من منطلق أنه أدب دون اعتبارات ضيقة .من ناحية أخرى ،عندما مير نص من لغة معينة إىل
لغة أخرى ،فهو يرثهيا ويستفيد مهنا أدبيا فقط وال خيون أحد.
النقطة الثانية هلا عالقة بنشايط كاكتب مرسيح .أعتقد أن اللغة يف املرسح تصبح طاقة كبرية ،وهذا
رمبا يمشل الشعر أيضا ،يفجرها املمثل املرسيح عىل الرحك حيث تسود روح اخلطابة واللحظية ،بل
تصبح سيدة املوقف .وإذا أراد الاكتب املرسيح حتقيق هذه التفاعالت البد له من متخيل لغوي واسع ولغة
خاصة ينحهتا.

محيـد بنانـي
أمعل كاكتب سيناريو ؛ وأنا حاليا منكب عىل أول رواية يل بعنوان « .»Le dernier chant des insoumises
كاليم موجه بالدرجة األوىل لألستاذ أمحد بوكوس ألن له نوعا من السلطة  :أال تعتقد أن حتقيق حصوة
ترمجية قوية جدا سيساعد يف إثراء اللغة األمازيغية ؟ خشصيا ،أؤمن أن أي لغة تتطور بفضل ما تنتجه
من أمعال إبداعية وما هلا من كتاب وأن أي لغة تسىع – ملا ال ؟ – إىل العاملية ؟ العاملية ليست حكرا عىل
اللغات أوروبية ،فاألمازيغية ميكهنا حتقيق ذلك أيضا برشط أن يكون هناك معل قاعدي .مبعىن أن تتوفر
هذه اللغة عىل ثلة من املبدعني القادرين عىل خلق اللغة .وحىت يكون الاكتب قادرا عىل اإلبداع ،جيب أن
يكون منفتحا عىل الثقافات األخرى وتكون اللغة األمازيغية نفهسا منفتحة عرب آلية الرتمجة اليت سترثهيا.
وبطبيعة احلال أنا وكثريون نتشوق للسفر يف عوامل اإلبداعات األمازيغية من خالل نصوص مرتمجة.
مداخلة
أشكر السادة املتدخلني واملسرية اليت اكنت يف املستوى .لدي ثالث أسئلة أمتىن عليمك التفاعل معها.
سؤايل األول لألستاذ ماجد معز ،ويتعلق مبسألة متخيل اللغات.
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ٌ
مستحرض لك لغات العامل ،حىت وإن مل
أحاول أن أفهم ما كتبه إدوار غليسون عندما قال «أكتب وأنا
أحتدثها» .أجدين غري مستوعب متاما لملعىن املراد التعبري عنه ألن الصعوبة ،مكا أرشت ومكا يعمل
املتعامل مع الرتمجة ،تمتثل يف االنتقال من لغة ونظام مفاهيمي ورؤيا كونية معينة إىل لغة ونظام مفاهيمي
ورؤيا كونية أخرى خمتلفة .إذا ما العمل إذا اكن املرء ال يتقن لك اللغات احلارضة يف ذهنه حلظة الكتابة ؟
صعب استيعابه .رمبا تساعدين يف بلوغ فهم أفضل أستاذ معز .وأمتىن أن توحض مثال
هلذا أجد األمر
ٌ
النبيذ واخلزب بشلك أكرب.
أما سؤايل لألستاذ بوكوس ،الذي يل بأمعاله معرفة جيدة جدا ،فهيم نسبة  %20اليت قال إهنا نسبة
ناطيق اللغة األمازيغية يف املغرب .ملعلوماتمك فقط ،بدأت أحبث يف اللسانية منذ ما يزيد عن الثالثني سنة،
وميكنين أن أؤكد لمك أن النسبة اليت ذكرمت يه نفهسا منذ تلك الفرتة.
وهيلع ،أال تعتقدون يف ظل ارتفاع نسبة المتدرس والتأثري اإلعاليم والتفاعل االجمتايع بني خمتلف
مكونات الشعب ولغاهتا أن هذه النسبة أقل مما اكنت هيلع يف الثالثني أو األربعني سنة املاضية ؟ سؤال
آخر إذا حمست يتعلق مبعرية اللغة األمازيغية  :رصاحة استفزين حال هذه اللغة وذكرين حبال اللغة
العربية الفصىح عندما قلت إن املعرية حىت وإن حتققت سهتم التعبري الكتايب فقط .ورصاحة ،يبدو يل
صعبا تذويب الفوارق بني اللهجات األمازيغية الثالث يف ظل هذه الرشوط .بناء عىل ما ذكرت ،هل لك أن
تبني لنا الغاية من وراء املعرية ؟ ألن تكون اللغة األمازيغية بعد املعرية لغة لملدرسة فقط ؟ أال تتفق ميع عىل
أننا سنضع األمازيغية يف أزمة ازدواجية لغوية اكليت تعيهشا اللغة العربية الفصىح يف عالقة بالدارجة ؟
ماجد معز
برصاحة ،أنا لست متخصصا يف أمعال األستاذ غليسون ،لكن ميكنين القول إن القصد من مقولته هو
رمبا إبراز مفهوم «اللك-عامل» الذي طوره يف كتابه « .»Traité du Tout-Mondeيقول غليسون إنه يلج
العامل يف حلظاته الشعرية من بوابة اللغة ؛ مبعىن أنه يف تلك اللحظة يتحرر من حدود لغة الكتابة فتصري
اللغات يف عينه لغة واحدة.
أمحد بوكوس
أوال ،أشكرك عىل حسن اإلصغاء واملتابعة والتفاعل .وأحيي األستاذة زكية عىل الطاقة والروح اليت بثهتا
يف نقاش اليوم ولكن باألساس عىل االسمترار يف العطاء وإنتاج نصوص أدبية جديدة ؛ وهذا أمر رائع.
يف احلقيقة ،ال أدري هل ميكننا احلديث عن استياء وبغض الغة والثقافة الفرنسيتني أم ببساطة عن حالة
من التفاضل بني أجيال املبدعني عىل مستوى اإلملام العميق بتلك اللغة والثقافة .األجيال الصاعدة من أبنائنا
وبناتنا اليوم مرتبطون بالعامل الرمقي والثقافة اجلديدة واألدب احلديث الرمقي أكرث من ارتباطهم بالكتابات
اإلبداعية املطبوعة عىل الورق.
قليلة يه املرات اليت ترامه فهيا يقرؤون كتابا ورقيا ،لكن يف املقابل ترامه يقضون ساعات طويلة أمام
الشاشات يقرؤون ويتعملون ؛ وهذا أسلوب جديد يف التثقف والتعمل نابع من روح العرص وثقافته ،والبد
من التأقمل معه .برصاحة ،ال أتفق مع ما قيل خبصوص اهلوية املنغلقة والقاتلة واحلانقة.
خشصيا ،أميل إىل تبين فهم منفتح ملفهوم اهلوية حبيث تكون هذه اهلوية إضافة مفيدة .ما أقصده هو أين
أضيف هذه اهلوية إىل تلك مث أضيف ثالثة فرابعة وهكذا دواليك ...لكنين ال أختلص من أي مهنا ألنه فقط
باجمتاعها لكها تتشلك هوييت.
بالنسبة للسؤال اآلخر ،لكنا متفقون عىل أن اللغة نظام يرتكب من وحدات صغرية  :نضم احلروف بعضها
إىل بعض فتعطينا اللكامت اليت نضم بعضها إىل بعض فتعطينا مجال ففقرات خفطاب ...لك هذه
التفاصيل متثل مستوى واحد يف لغة الكتابة ،وهو أبسط مستوى.
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خشصيا ،أفضل استعامل مصطلح اللغة « »Langageمكا عرفه دوسوسري عندما أوظف لغة ما جمازيا
وهو املعىن الذي ذكرته أنت .سأحتدث عن اللغة « »Langageمزي دوسوسري – الذي أدين له باليشء الكثري
 بوضوح بني اللغة « »Langageواللسان « .»Langueوإذا استثنينا هذه النقطة ،أرى أن النقاط األخرىاليت ذكرت مهمة وترثي النقاش.
فميا خيص مسألة الرتمجة ،حنن نبذل جهدا ترمجيا كبريا ،لكن يؤسفين إخبارك أننا نفتقر إىل مرتمجني
جيدين .املعهد املليك للثقافة األمازيغية خيصص مزيانية حمرتمة للرتمجة  :نتوفر اليوم عىل ترمجة رباعيات
اخليام باللغة األمازيغية ،لكنين بلك رصاحة ال أعرف مدى جودهتا ألنين ال أحتدث الفارسية .ترمجنا رواية
« »Fleurs du malإىل األمازيغية لكن ترمجهتا ليست من األدب يف يشء .لكهنا عىل لك حال أفضل من ال
يشء .عالوة عىل ما ذكرت ،نسىع إىل ترمجة كتاب بودلري « »Le spleen de Parisورواية أخرى كتبهتا.
لكن ال أتوقع نتاجئ كبرية .ومن باب اإلنصاف أقول إنه من الصعب جدا ترمجة النصوص األدبية ،خاصة
إذا اكنت اللغة اهلدف ذات طبيعة شفهية وحتتاج أن ترثي نفهسا بالهنل من اللغات والثقافات األخرى.
وأما اإلحصائيات القدمية فريجع تارخيها إىل سنة  : 1960بلغت حيهنا نسبة الناطقني باألمازيغية %60
مقابل  %40من الناطقني بالعربية .بعد ذلك توفرت نتاجئ إحصاء  1971/1972اليت بينت أن النسبتني
أصبحتا  .%50يف سنة  ،2004مل تتجاوز نسبة الناطقني باألمازيغية  .%40مث يف سنة  ،2014تراجعت
إىل .%26
يف الواقع ،هذا ليس تراجعا بل سقوطا حرا مل نفهمه .وأمام هذا الوضع ،كنا جمربين عىل مراجعة
مهنجية املندوبية السامية للتخطيط يف وضع أسئلة اسمتارة إحصاء الساكن والسكىن ،واآلن أصبحنا
نعرف سبب هذه النتاجئ الاكرثية .حبسب املهنجيات واألساليب املتبعة يف معليات اإلحصاء بالدول املتقدمة
الدميقراطية اليت ال تتخوف من تنوع مكونات شعوهبا ،جيب أن يكون السؤال األول يف االسمتارة هو :
«ما يه لغتك األم ؟».
أما يف املغرب ،فاسمتارة إحصاء الساكن والسكىن الذي ترشف هيلع املندوبية ،ال يتضمن هذا السؤال
أصال ويعوض بأسئلة مثل «هل تكتب األمازيغية حبروف تيفيناغ ؟» بطبيعة احلال ،سيكون اجلواب بالنيف.
رمبا يكون اجلواب باإلجياب من األطفال الذين يتعملون حروف تيفيناغ يف املدرسة حاليا ،لكهنم غري
معنيني باإلحصاء .وهذا هو أصل الرواية .يف اخلتام ،أشكرمك عىل حسن اإلصغاء واملتابعة.
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موجز مداخالت املائدة املستديرة
مت تنظمي هذه املائدة املستديرة لتكون مبثابة حتية لغزة خاصة وللقضية الفلسطينية بشلك
عام .ولقد أرشف علهيا الشاعر والاكتب املغريب ساحم درويش ،والذي قدم للحضور
ضيف املائدة ،الباحث والاكتب الفلسطيين حيىي عباد ،والذي منعت روايته األخرية
«جرمية يف رام اللـه» اليت نرشت سنة  ،2017من طرف السلطات الفلسطينية.
ذكر حيىي عباد بأن الفلسطينيني متحدون ويشلكون شع ًبا واحدًا عىل الرمغ مما يالحظ
من تشتهتم ورمغ لك ما مت القيام به للفصل بيهنم ،سواء اكنوا يف خمميات الالجئني أو
يف الضفة الغربية أو يف غزة وحىت الذين هاجروا إىل أماكن أخرى يف العامل .وبالنسبة
له ،فإن الثقافة يه املرشوع املشرتك الوحيد املمكن حاليًا والفضاء الوحيد الذي ميكن
اقتحامه ؛ أي الفنون والكتابة واملوسيىق ...ومجيع أشاكل التعبري الثقايف .إهنا أداة
لملقاومة ضد االحتالل ،ولكهنا أيضا تعترب مبثابة امسنت الوحدة الفلسطينية.
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عالوة عىل ذلك ،إهنا أداة حية للمنو والتطور م ًعا .وهكذا ،جيب أن تسامه هذه اإلنتاجات
يف والدة ومنو صورة الفلسطيين حىت ال يمت تصويره فقط مكجرد حضية ضعيفة ال تنفك
تعاين ،أو يف املقابل كبطل أسطوري مكا قدمته وصورته الكثري من األمعال .وأضاف بأن
السبيل الوحيد حملاربة الرادياكلية مير بالرضورة عرب بناء ثقافة متجددة.
من جههتا ،أكدت الاكتبة والرسامة العراق ّية هيفاء زنكنة عىل مسؤولية املثقف وواجبه
يف بناء وزرع بذور األمل .إهنا تؤمن بنوع من املقاومة الثقافية ،واليت طورت من خالهلا
ً
مثاال سامهت فيه بشلك خشيص ومبارش .وأضافت أنه يف الوقت الراهن تعترب شبكة
اإلنرتنت عامال مساعدا هبذا الشأن .مكا ذكرت ذات الاكتبة بأشاكل أخرى من النضال
مثل مقاطعة منتجات املستعمرات.

أما سيبيليو سميوين ،أستاذ وباحث إيطايل يف اللغة العربية وآداهبا ،فهو يقارب املوضوع
بشلك مشويل ،مهمتا يف هذا الصدد بالكيفية اليت ميكن أن يؤثر هبا التعبري اإلبدايع
الفلسطيين اليوم عىل العامل وبالتايل عىل الوضع يف فلسطني .وبالنسبة له دامئا ،عندما
تكون السياسة يف أزمة ،تظل الثقافة يه السبيل الوحيد النزتاع االعرتاف بفلسطني
كشعب .مكا أهنا األداة الوحيدة القادرة عىل كرس اخلطاب السائد يف وسائل اإلعالم
الدولية ،وتأكيد الوجود الفلسطيين يف التارخي واألخبار وبالتايل التصدي للنسيان.
أما جتربة الصحايف املاليط اكرل مشربي ،وهو أيضا اكتب وشاعر ونارش وعامل
اجمتاع ،فيسمتدها مبارشة من التجربة امليدانية ،حيث قىض أهشر طويلة يف رام
اللـه .ويروي هذا الصحايف الظروف املعيشية املهينة منددا حبصار العار الذي يفرضه
االحتالل ،مؤكدا عىل أن هذا املوقف ال عالقة له بأي شلك من أشاكل معاداة السامية.
ودامئا بالنسبة له ،يعترب اكرل مشربي االحتالل جرمية جيب عىل الفنانني ،يف املقام
ً
أيضا من خالل الشعر
األول ،التنديد هبا ،ليس فقط من خالل العمل الصحايف ،ولكن
ولك أشاكل التعبري الفنية األخرى .إهنا حسب قوله ،طريقة قد جتعل من الثقافة حركة
إنسانية جديدة.
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مداخالت املائدة املستديرة
ساحم درويش
تعد هذه الندوة أو اجللسة مبثابة حتية واحتفاء بغزة .واختيار هذا العنوان أو هذه التحية مضن فعاليات
املعرض املغاريب للكتاب تعرب عن ذلك االنمتاء املغريب واملغاريب للقضية الفلسطينية برمهتا بعيدا عن
اخلالف والتنافر هنا وهناك .إن القضية الفلسطينية ظلت وما تزال قضية وطنية بالنسبة لملغرب واملغاربة.
فلقد نشأنا وتربينا يف ظل هذا اجلرح العريب الذي يمسى فلسطني وعندما يتعلق األمر باحلديث أو بفتح
هذا اجلرح جند إىل جانبنا فعاليات إنسانية عرب العامل تؤمن باحلريات وتؤمن أيضا حبق الشعوب يف
أن يكون هلا وطن .هذه الرمزية يف هذا املساء مجعت يف هذه الندوة أمساء متنوعة من حيث جماالهتا
وجغرافياهتا لكهنا تلتيق عند نقطة فلسطني .معنا يف هذه اجللسة امس فلسطيين وهو الباحث والروايئ
حيىي عباد الذي ينيمت إىل هاته الرتبة اليت نلتف حوهلا هذا املساء ،معنا أيضا من العراق الكبرية هيفاء
زنكنة ،ومن جماالت ترابية أخرى معنا من إيطاليا سيبيليو سميوين وأيضا اكرل مشربي .إذا مرحبا
بضيوفنا الكرام ومرحبا بمك مجيعا.
بالطبع ،عنوان هذه الندوة هو «العوامل املعزولة أو الكتابة عىل اجلدران  :حتية لغزة» مبا يويح به هذا
العنوان من وجع ومن آالم ومن عزلة ومن غريها من اللكامت املنمتية إىل قاموس املاكبدة اإلنسانية.
فاملوضوع الذي هو العوامل املعزولة البد وأن ضيوفنا الكرام هلم عالقة هبذه العوامل نظرا ملا أسسوه من
بناء يف كتاباهتم ومشاريعهم األدبية وأيضا ما عاشوه رمبا يف حياهتم املختلفة .قلت إن ضيوفنا هلم قامس
مشرتك وهو فلسطني أو االنمتاء إىل هذه القضية بشلك من األشاكل سواء من جنسيات عربية أو غري
عربية أي يف أفقها اإلنساين.
فاألستاذ والباحث والروايئ حيىي عباد الذي حيرض معنا وهو جيل جديد من األصوات يف الرواية العربية
ويف األدب العريب ،أيضا روايئ ناشئ وواعد جدا ،صاحب أربع روايات بدأها بـ «رام اللـه الشقراء»،
و«هاتف معويم» مث «القسم  »14إىل روايته األخرية «جرمية يف رام اللـه» .هذه الرواية األخرية صدرت
منذ  ،2017أي أهنا حديثة الصدور عن دار املتوسط .هذه الرواية ،رمبا اخليط الذي سيقود احلديث إىل ما
حنن بصدده هذا املساء الذي هو العوامل املعزولة أوالكتابة عىل اجلدران .مفعلوم أن هذه الرواية قد منعت
من طرف السلطات الفلسطينية نظرا ملا يقال أهنا ختل باآلداب واحلياء العام ،فطبعا هذا هو مدخل الوجع
وهذا هو املدخل املؤمل للكتابة يف العوامل املعزولة أو الكتابة عىل اجلدران .أستاذ حيىي عباد ،يكفيين أن
أقدمه بأمعاله هاته عالوة عىل رصيده يف البحث واالنمتاء إىل مؤسسات حبثية ذات قمية عالية ،أستاذ
حيىي عباد ،رام اللـه ،هذا االمس الذي له طامته وهو يتكرر يف عنوانني من عناوين رواياتك من رام اللـه
الشقراء إىل جرمية يف رام اللـه ،ما رس هذا احلضور لرام اللـه يف كتاباتك وما يه التداعيات اليت ميكن
أن تويح هبا هاته اللكمة ،يعين هذه املدينة باعتبارها جزء من هذا الفضاء الفلسطيين الذي ميكن أن نقول
عنه إنه معزول بشلك من األشاكل ؟ لك اللكمة.
حيىي عباد
شكرا األستاذ ساحم عىل هذا التقدمي ،أنا سعيد بوجودي يف املغرب لملرة األوىل وبوجدة .يف احلقيقة
سأحاول اإلجابة عىل السؤال املطروح من طرف األستاذ ساحم ،ولكن من خالل نقطتني رئيسيتني أود
احلديث عهنام ،وحنن نتحدث مع الزمالء يف اليومني املاضيني عىل هذه املداخلة كنا نتساءل ماذا ميكن أن
نضيف وأن نقول اليوم واكن السؤال البسيط  :ماذا تقدم الثقافة لفلسطني ؟ مبا تمشل الثقافة من فنون
وآداب لفلسطني ؟ وماذا تعين للفلسطينيني أوال وماذا ميكن أن تقدم لفلسطني الثقافة العربية بشلك عام ؟
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سأحاول اإلجابة عىل هاذين السؤالني باختصار اكمل ،إننا نتابع أو نطلع عىل أحوال فلسطني اليوم،
وأعتقد أن املغرب من البلدان كدولة و مكجمتع حيث القضية الفلسطينية حارضة فيه بشلك كبري ونشعر
بامتيازنا كفلسطينيني عندما نعرف أنفسنا كفلسطينيني هنا ،وليس احلال سواء يف لك الدول العربية
األمر خمتلف من بلد آلخر ،متابعة القضية الفلسطينية عىل مدار نشأة سؤال القضية الفلسطينية حىت
اليوم ،عبارة عن مهشد متعدد .هناك فلسطينيون يف ساحات وميادين خمتلفة وهناك فلسطينيون يعيشون
داخل إرسائيل وأصبحوا جزءا مهنا بعد وقوع النكبة سنة  ،1948بعد ذلك مت احتالل الضفة الغربية وغزة
واجلوالن وسيناء يف سنة  ،1967أثرت النكبة يف خروج عدد كبري من الفلسطينيني الشباب ،مهنم من
استقر يف املخميات واملالجئ ،ومهنم من تشتت حول العامل أمجع ،مث بعد ذلك ،جاءت السلطة الفلسطينية
لتدير أو لتحمك الضفة وغزة حيث متت اتفاقية السالم.
مث بعد ذلك استجدت االنتفاضة وعاد أو تأكد احلمك العسكري اإلرسائييل للضفة الغربية وقطاع غزة ،مث
حسب اإلرسائيليون من غزة كتاب املقاومة .واليوم غزة مكا تعملون ختوض حصارا مع احلمك املستدرك
علهيا ،حركة محاس والضفة أو بعد املناطق اليت تطبق علهيا حركة فتح .هذا املسار الطويل جعل
الفلسطينيني يف لك ساحة من هاته الساحات يعيشون قصة نضالية أو جتربة خمتلفة.
تعدد الفلسطينيون مه شعب واحد باملعىن االفرتايض أي باملعاناة اليومية بالسؤال النضايل بتفاصيل
احلياة املعقدة أصبحوا أكرث من شعب وأكرث من مجاعة .وبات اليوم حىت معرفة الفلسطيين عن أحوال
الفلسطيين اآلخر ،معرفة الفلسطيين الذي يعيش يف غزة عن الفلسطيين املوجود يف لبنان أو يف سوريا
أو حىت يف العراق باتت صعبة وحتتاج إىل مكية كبرية من معلية التكثيف واملتابعة والتعريف مبا تغري
عىل الفلسطينيني يف لك هذه الساحات ،فكيف احلال بالنسبة للعريب أو لألجنيب ،وهو حياول فهم هذه
القضية اليت صارت من أعقد القضايا وأكرثها تشاباك .ملاذا خيتلف وضع الفلسطيين يف األردن عن
وضع الفلسطيين يف لبنان ؟ ومباذا ختتلف أوضاعهم عن الفلسطيين يف الضفة ؟ وملاذا الفلسطيين يف
الضفة يعيش يف ثالث مناطق  Aو Bو Cوماذا يعين تأثري هذا عىل شلك حياته اليومية أو نضاله اليويم
ضد االحتالل اإلرسائييل ؟
هذا الواقع املركب واملعقد الذي أدى إىل تشتت يف املجمتع الفلسطيين بشلك كبري ،وسامه الفلسطينيون
أو بعضهم أو قادهتم يف مراحل تراجع املجمتع الوطين ،يف تأكيد هذا التشتت حيث خرجت بعض احللول
واملساومات تتعلق جبزء من الفلسطينيني وليس هبم مجيعا ،وأدى هذا األمر إىل تعدد التوارخي أيضا ،للك
مجموعة فلسطينية ظروف معاناة ونضال خمتلفة وبالتايل سلبيهتا اخلاصة عن نضاهلا ،اليوم ال يوجد يف
ظل تراجع مرشوع الوطن الفلسطيين انقسام الفلسطينيني ،ال يوجد مرشوع واحد من جانب الفلسطينيني
عرفهم بالفلسطينيني يف لك ماكن ،تراجع املرشوع السيايس واختفاؤه جعل املالذ األخري أو املساحة
ُي ِّ
األخرية لوجود فضاء فلسطيين مشرتك جيمع بني لك هؤالء هو الثقافة وهو الفنون بشلك أسايس سواء
اكنت بلك أنواعها وأيضا الكتابة من شعر ورواية ،هذه املساحة تحمس للفلسطينيني اليوم وهذا اإلنتاج
الفين أو األديب أو الثقايف ميكنه أن يعامل الفلسطينيني مكجمتع واحد يعيد توصيل هذه األجزاء من
التقطع أو التشتت .ميكنه أيضا أن يعيد ترممي ما هتدم من املايض عرب تأكيد السلبيات املشرتكة واليت
يه حمل نزاع وهتديد مسمتر .إن اكن بيد إرسائيل أو بيد األمة العربية أو بيد الفلسطينيني أنفهسم .األمر
اآلخر أنه ميكنه أن يصور الواقع اليوم احلارض بشلك دقيق.
حني أقرأ أدبا يعاجل حياة الفلسطينيني يف املخميات أو يتحدث عن جتربة الفلسطيين يف املخميات األردنية
أو يف سوريا ،أشعر أنين أقرب إىل هذا الفلسطيين .وميكن اختصار الكثري حني نتأمل يف املوسييق ،يف
الشعر واألدب ألنه هو الذي يكون هذه اهلوية الواحدة اليت من الصعب اليوم مجتيعه بطريقة أخرى واألمر
ي ِّكن فلسطني من ختيل مستقبل مشرتك للفلسطينيني
األمه الذي يكتسب أمهية كربى يف هذا السياق أنه ُ َ
مجيعا ،مستقبل نأمله مستقبال عزيزا متحررا ينشد احلرية بلك هذه املعاين.
199

ختيل هذا املستقبل ال يكون اليوم يف ظل حالة اليأس املوجودة واملعطيات السياسية الواقعية الصعبة إال
من خالل األدب أو من خالل الفنون مبجموعها ،لذلك فالثقافة أو الفنون يه ما تبىق هلم .ويه وسيلة للبدء
يف تصور وجود فلسطني أو هوية فلسطينية تتعرض لك يوم لالسهتداف ،هذا ما متثله الثقافة بالنسبة
للفلسطينيني اليوم حسب رأيي ،األمر اآلخر الذي ينتظره الفلسطيين من الثقافة العربية أو القادم من
اخلارج.
األمر املهم هو أنه حنن كفلسطينيني عانينا طوال فرتات نضالنا من تيارين فلسطينيني وعربيني مشرتكني،
فاألول ال يرى يف الفلسطيين إال حضية ،حضية ضعيفة مستسملة تتعرض دامئا لالعتداء وال ميكن التعامل
معها إال مبنطق التعاطف والتبايك والنحيب .يشء يشبه التعامل مع حيوانات منقرضة ،وتعيش يف مراحل
مهددة باالنقراض .وتيار آخر ال يرى يف فلسطني إال البطل ،البطل الذي يذهب إىل املعركة وبالتايل جيب
أن يكون أسطوريا ،ومن اجليد لن ميوت ألنه حيقق الصورة األسطورية اليت يتخيلها العرب عنه أو غري
العرب أو الفلسطينيون أنفهسم ،هذان التياران طاحنان .حطنا الفلسطينيني بشلك كبري ،التيار األول يدمر
بتخلله أي إماكنية لملواجهة وللصمود والتيار الثاين ال يرى اإلنسان ،بلحظات ضعفه اإلنساين األساسية
البسيطة وهو يواجه االحتالل ويواجه االستعامر .أعتقد أن ما ميكن أن تقدمه الثقافة هو أن تعيد تعريف
الفلسطيين بني هاذين التيارين كضحية غري مستسملة .التنازل عن موضع الضحية اليوم أو رفض أن
نكون حنن حضايا هذا املرشوع خمالف ألبسط البدهييات ولكن تصويرنا كضحايا سلبية ،كضحايا ليس
لدهيا أي مرشوع مناهض هو جناية كربى عىل هذه الضحية اليت ال تزال تقاتل وتقاوم وحتاول مبساحهتا
املتوفرة أن تفعل شيائ .يصح أن نقول أن الفلسطينيني أبطال ولكن ال يعين هذا أن البطل ليس لديه هذا
اجلانب اهلائل من الضعف اإلنساين من املواقف املتداخلة ،من حلظات االنكسار األساسية ،ال ميكن ليشء
أن يقارن هبذه الصورة الدقيقة الفلسطيين اليوم ،مثل الفنون واآلداب ألهنا تستطيع إمساك هذه اللحظة
اإلنسانية املهمة جدا .فأنا أحناز لنوع الكتابة الذي يصوره الفلسطينيون يف هذه املساحات ،هذا النوع من
الكتابة جيربه كثري من الفلسطينيني ،فلسطينيون يريدون أبطاال فقط ،أو يريدون حضايا فقط ،وكذلك عرب
ال يريدون أن يرون أو ال يعتربون األدب أدبا فلسطينيا أو الفن فنا فلسطينيا ما مل يكن متصال بصورة
الضحية الرصفة أو البطل الرصف ،توصلنا إىل بيئة عربية ثقافية تستطيع تعريف األدب الفلسطيين مع
التحفظ عىل هذا املنفذ «األدب أدب» بغض النظر عن جنسية ما يكتبونه.
ميكن أن أحتدث اليوم مع اكرل مشربي قصيدة قد تكون مكتوبة عىل شاطئ يف مالطا تعرب عن غزة أكرث
من قصيدة ُك ِتبت حتت القصف يف غزة .هذه قمية األدب ،فأمتىن دامئا أن ال ُنادل حني نكتب نصا
يرابط بني هذا البطل والضحية ،أن ال جنادل هبذا االنطباع كأننا حنن لسنا بفلسطينيني أو نكتب شيائ غري
فلسطني ،هاته التوقعات املسبقة تقتل روح اإلبداع عند الفلسطينيني.
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برأيي ويه نقطة توصلنا إىل رام اللـه وأهني هبا تدخيل ،بقناعيت الخشصية أن هذا النضال الفلسطيين
الطبييع أفرز الكثري من اإلكراهات سبهبا الفلسطينيون أصال .هذه اإلكراهات أو أنواع الرقابات املتعددة
تتغىط دامئا أو تتدثر بدثار اجلذرية املبدئية والمتسك العنيف حبقوق الفلسطينيني والدفاع عهنم .ولكن يف
رأيي هذه اجلذرية معقدة ال متكن اإلنسان من إدراك إنسانيته وبدأ نضال حديث  :نضال معقول سيايس
ميكن أن يوصله إىل يشء.
إن فهمي لألدب أو للرواية كأين من فلسطني يه حماولة كشف زيف هذا اخلطاب اجلذري الذي هو يف
احلقيقة إعادة التفكري يف النظر إليه ،غري اجلذري مشلكة الرقابة ومشلكة السلطة أو أحيانا اإليديولوجيا
الوطنية السائدة يف فلسطني أهنا تريد خطابا معينا عن الفلسطينيني ال تكرب غريمه .مما يعرب عن الضعف
الفلسطيين اإلنساين أو تعدد مناذجه أو أوجه حياته املختلفة ،فأنت تشوه هذه الصورة اليت يراد هبا أن
ترمس بعناية أو يعتقد أهنا مرسومة بعناية .أنا مقتنع متاما أن املزية األساسية للرواية يه قدرهتا عىل
التشكيك هبذه الروايات اجلذرية ،هذا األمر أشبه يف رمس احلروف عىل اجلدران وليس جمرد الكتابة
عىل اجلدران ،إذ ميكننا أن نتحدث عن صعوبة هاته العملية .العوامل املنعزلة يه املنطق الذي ميكن لنا
من خالهلا رؤية الفلسطيين بالشلك الطبييع احلقييق ،الفلسطيين الذي جيادل حتت االحتالل إىل اليوم
ال ينكرس ،ال تزال لديه القدرة املسمترة عىل املواجهة ،ولكن هو أيضا حضية وضعيف وخاضع هلذا الظمل
التارخيي .وال جيوز لنا أخالقيا أن نسىع دامئا إىل حرشه يف زاوية هذا البطل العائد إىل موطنه أو
الضحية املستسملة .فهذا تصوري ملا ميكن أن تقدمه الرواية ،وهذا تصوري للتعايط أفضل عربيا أو حىت
عامليا مع األدب املنتج يف فلسطني.
ساحم درويش
شكرا أستاذ حيىي عباد عىل هاته اإلضاءة .إن اإلعالم يقدم صورا باسمترار ،ولك من موقعه ،لكن أن
نسمتع ملثل هاته اإلضاءات من الداخل ،من اكتب وروايئ وباحث ،فأعتقد أنه ميكن أن نثق يف ذلك .فنحاول
أو حاولنا أن نكون اآلن صورة حبثا عن ذلك الفلسطيين الذي ليس هو بالضحية السلبية وال هو بالبطل
اخليايل .إننا بصدد البحث عن منتوجنا األديب .ويف الواقع ،يعين النضال يف البحث عن ذلك الفلسطيين
املتوازن الذي ميكن أن يكون حضية ولكن حضية إجيابية ليس فقط يف الواقع الذي يتعامل مع معطيات
الواقع وحيثياته .شكرا أستاذ حيىي عباد ،إذ نستمكل هذه الرحلة اليت نلتيق فهيا مجيعا عند فلسطني
مع قامة أدبية وقمية نسائية ونضالية.
حترض معنا األستاذة هيفاء زنكنة ،إذ يل الرشف أن أقدم قامة من مستواك وأيضا أنت أكرب من أن
نقدمك ،إذ أن امس هيفاء زنكنة بالنسبة لنا امس له قميته .فهيفاء يه اكتبة وأيضا رسامة عراقية ورمبا من
أصول كردية .يف البداية اختارت طريق الصيدلة وهذا اختيار رمبا ال أدري إن اكن مصحوبا باألدب أم
أن األدب قد جاء فميا بعد ،ولكن عىل األقل هذا التخصص يف الصيدلة قد قاد هيفاء إىل منمظة التحرير
الفلسطينية ،ومن هنا دخلت هيفاء إىل صلب القضية الفلسطينية ،وبطبيعة احلال هذا املوقع قد سبقته
معاناة أيضا يك تمت دعوهتا جللسة مثل هذه يف موضوع مثل الذي نناقشه اآلن .فهي قد خربت اجلدران
املغلقة من خالل مرورها بتجربة الجسن يف العراق وأيضا من خالل انمتاهئا إىل القضية الفلسطينية
وأيضا من خالل املنايف الكثرية اليت مرت مهنا.
إهنا يف الواقع جتربة غنية وميكن أن تكون للكتابة عىل اجلدران معىن يف حياة هذه الاكتبة والرسامة
اليت خلفت عندها ترامكا إبداعيا مهام .ميكن أن نذكر من ذلك « :مفاتيح مدينة»« ،نساء عىل سفر» ،إىل
غري ذلك من الزوايا ،واهمتامها أيضا بقضية املرأة سواء يف العراق أو تونس أو املغرب ،هذه لكها مداخل
فهيا نوع من املاكبدة ،إذا ،كيف تعيش هيفاء هذه املاكبدة اإلبداعية واألدبية يف لك هذه األشياء ؟ كيف
تنظر إىل هذه الكتابة عندما تكون يف عامل معزول ؟
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هيفاء زنكنة
شكرا جزيال عىل هذا التقدمي وأمتىن أن أكون عند حسن ظنمك .أحاول اآلن اخلروج من هذه العوامل املغلقة
واملعزولة .يف رأيي أنه بإماكن أن مير الاكتب أو املثقف أو اإلنسان العادي بتجربة صعبة ،ولكن بالنسبة
لملثقف ،فإن املسؤولية ختتلف ؛ جيب أن ميتنع عن جعل حياة اآلخرين مأساوية ،حىت لو اكنت حياته
مأساة .حنن صناعتنا األمل ،نبث روح التحدي ،إزاء الظروف اليت نعيهشا ،هذا هو واجبنا ومسؤوليتنا،
مسؤولية املثقف والاكتب ،فانطالقا من هذه النقطة لن أحتدث عن عوامل مغلقة وإمنا أحتدث عن عوامل محتل
يف داخلها األمل .وأنا رأيت هذا األمل يف فلسطني مكا كنت أراه يف العراق.
يف فلسطني ،معلت وكنت حمظوظة جدا أثناء تواجدي هناك مضن احتفالية فلسطني لألدب ،إذ سنحت
يل الفرصة أن ألتيق باألسريات احملررات وهن مجموعة من النساء اللوايت قضني سنوات يف معتقالت
احملتل الصهيوين .أقل واحدة اكنت  5سنوات وأكرثهن امتدت عىل ما يزيد عن  15عاما .كن خفورات
أيضا ،مل يكن هناك داعيا أن يقدمن أنفهسن عىل أهنن حضايا إطالقا ،كن جريائت وخفورات ملا مقن به،
ومعمظهن فعال مقن بعمليات حقيقية ضد احملتل ويه مسألة قانونية ورشعية .من حق الشعوب أن تقاوم
وأن حتارب احملتل وليس مكا يقال لنا وهو شائع هذه األيام ،أن هناك العنف املوجود يف داخلنا ،وجيب
أن نتجنب ذلك ،هناك أنواع وهذا النوع اكن حقييق بالنسبة لألسريات وهن خفورات به ،وهذا االعزتاز
مبا مقن به انتقل إيل ،وهذا هو ما دفعين إىل أن أمعل معهن عىل مدى أكرث من عام .ومن زياريت إىل
رام اللـه إذ توفرت لنا فحسة يف ماكن صغري وجلسنا فيه وحتدثنا وحكينا ،لكن املهمة الرئيسية اكنت أن
تكتب هؤالء النساء التجربة الرئيسية بأنفهسن ،هناك العديد مهنن طبعا من أدلني بهشادهتن يف املقابالت
الصحفية ،ويف بعض املؤمترات أيضا .لكن ما رغبت فيه هو أن يقمن بأنفهسن بكتابة جتربهتن مكا أعمل
أن الكتابة عرب الوسيط ختتلف عن الكتابة الفورية باستخدام مفرداهتن وجتارهبن ،النقطة األخرى اليت
اهمتينا هبا وركزنا فهيا عرب نقاش أن يمت اإلمساك باللحظة اإلنسانية ،اليت عاشهتا النساء سويا أو
بشلك منفرد ،اللحظة اإلنسانية يه ليس أن تقول أو تكتب أنه مت اعتقايل بالتارخي الفالين وأطلق رسايح
بالتارخي الفالين وتعرضت للتعذيب ،وكذا وكذا ،ال ،هنا توصلنا إىل فهم املتليق ،القارئ هل يه تكتب له
يومياهتا اخلاصة ويف دفرت مغلق ومعزول ؟ أم حنن نريد نقل هذه التجربة اليت تعترب يه شلك من أشاكل
املقاومة إىل القارئ العريب ،القارئ الفلسطيين ؛ الفلسطيين طبعا يعرف يعيش هذه التجارب يوميا ،هذه
املسائل ،ومن مت ترمجهتا إىل أوروبا ودول أخرى ،ومن هنا بدأن الكتابة وهن اكتبات رائعات وناقشنا
وحاورنا بعضنا البعض.
طبعا النقطة اإلجيابية األخرى اليت الحظهتا ،يه أنه مكا قال الزميل حيىي عباد ،الذي حىك عن
االختالفات بني الفلسطيين ،فلسطيين من الداخل وفلسطيين من اخلارج ،هناك تقسميات متعددة باإلضافة
إىل وسائل املقاومة نفهسا ،هناك اختالفات ؛ ما حدث أنه يف تلك الغرفة اليت جلسنا فهيا مل يكن هناك
غرباء كن فلسطينيات ولك واحدة مهنن محتل األمن الفلسطيين جبوانهبا وكن ينمتني إىل منمظات خمتلفة
من محاس إىل اجلهاد إىل اجلهبة الشعبية إىل الدميوقراطية وكن ينظرن إيل باعتباري كنت من منمظة
التحرير السابقة .وما أعطاين جمال أن أكون حمايدة إىل حد ما يف هذا الوسط رمغ معيل يف هذه
املنمظة ،النتيجة اكنت كتاب ،مجموعة قصص قصرية أو خواطر ،هشادات ،ولكن هشادات كتبت بشلك
فين ،اكن هذا هو االختالف عن الهشادات املبارشة أن تكتب بشلك فين ،واكن هذا هو دوري ،التجربة
موجودة ،هن عشن لك هذه احلاالت ومهميت اكنت أن أوفر بعض أدوات الكتابة  :آلية الكتابة ،حتسيهنا
اخل .واكنت النتيجة هو هذا الكتاب ،الكتاب هو «حفلة ثائرة» والعنوان أخذناه ألن هناك طفلة إلحدى
األسريات احملررات ،ولدت يف الجسن ومسيت ثائرة ،وهذه الطفلة اكن لدهيا  25أما ،فمتكنت ويه يف
معر سنتني أن تتحدث بطالقة لكرثة كالم النساء واحتضاهنا وحهبن هلا حبيث تعملت كيف تتعامل مع
الجسينات ،اكنت تفهم كالم النساء ،اكنت تعيط اإلشارات وتركض وتنبه حني قدوم الجسينات.
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عملت فميا بعد أنه حني مت إطالق الكتاب يف بيت حلم  -وأنا مل أستطع الذهاب إىل هناك  -أهنا حرضت
إطالق الكتاب ،ثائرة نفهسا إذ اكنت موجودة مع األمهات .هاته التجربة تبني أنه فعال ما حتدث به األخ
حيىي للثقافة والكتابة هو معل توحيد الكتابة .قد ال يكون تأثريها آين وفوري مثل السياسة والقرارات
السياسية وقرارات اجلهات املسؤولة أو غريها ولكن هلا معق .وفميا بعد أهنا أيضا بعد إصدار الكتاب،
فهو كتاب صغري باملناسبة ليس كتابا كبريا جدا أو مخضا ،أنه صار للكتاب حياته اخلاصة ،صارت هناك
عدة ندوات يف مدن خمتلفة يف فلسطني يتحدثون فهيا وأنا حرضت أثناء إرضاب األرسة عن الطعام أيضا،
وقرأوا يف اخلمية الكبرية اليت نصبت يف داخل رام اللـه ،قرأت أحد النصوص لواحدة من النساء هناك،
واليشء اآلخر الذي هو خمتلف بالنسبة لطبع الكتاب اخرتت أن يطبع الكتاب إلكرتونيا باستثناء بعض
النسخ القليلة لذلك ال ُيرى أنه متوفر ،ولكن إذا اكن عندمك وقت وهذا ما أمتناه فعال ،أنه موجود ومتوفر
جمانا بإماكنمك محتيل الكتاب ،لتفادي هذه احلدود ولتفادي أي صعوبة يف النقل والبحث ؛ وبلغين النارش
أنه من خالل الهشر األول من وجود هذا الكتاب أنه مت محتيله  35 000مرة ،هذا رمق مذهل بلك مقاييس
الطباعة والنرش العربية .أنا أعتقد أن لك كتيب الباقية مل يمت قراءهتا من قبل  35 000مرة ،ممكن تكون
 10أو  20معقولة بالنسبة هلذا الرمق.
إن لملقاومة أشاكل متعددة ،ومستويات خمتلفة وفلسطني أنا ال أعتقد أهنا وضعت جانبا وإمنا لك ما
حنتاجه أن نعرث ،أن نبتكر ،أن نبدع يف كيفية املقاومة ،وال أعتقد أن أي منمك عاجز عىل هذه املسألة.
النقطة األخرى اليت أعمتد علهيا دامئا ويه عىل مستوى آخر ،ليست الكتابة لكهنا قريبة مهنا ويه محلة
املقاطعة وعدم االسمترار واحلصار ،هذه محلة كبرية جدا ،أنا مقمية يف لندن وأعرف مدى تأثريها يف
العامل الغريب ،هذه محلة كبرية جدا وإذا ما استطعمت بأي شلك من األشاكل التواصل معها واالطالع
علهيا ومعرفة اجلوانب وأعتقد يه أيضا باملغرب موجودة ،قد تكون يه خارج نطاق الكتابة ولكن هذا
هو شلك آخر من أشاكل املقاومة ألننا جكيل تربينا أن تكون فلسطني جزء منا ،وسنواصل هذا وشكرا.
ساحم درويش
شكرا أستاذة هيفاء عىل هذا الكالم ،بعد احلديث بلك هذه املشاعر ،ما ميكن أن يقال يف هذا املوضوع
مع نساء أخريات تونسيات ومغربيات وغريهن فأمتىن أن يتاح لنا املزيد من الوقت ليك نسمتع إليك وإىل
مرشوعك يف هذا اجلانب ،من املؤكد أيضا أن الثقافة ليست سقفا فقط لتوحيد شعب ما ،بل أهنا أيضا
إماكنية وسقف إلنسان عام ميكن أن جيمع لك شعوب األرض .إذا ،يبىق االسمترار الفعيل للثقافة هو
خدمة اإلنسانية بشلك عام .من هذا الباب حيرض معنا من إيطاليا صديق خبري باللغة العربية سيبيليو
سميوين ومن الصدف أن اللغة العربية ورمبا الشعر هو الذي قاده إىل القضية ،فهو تفاعل مع الشعب
العريب وبالتحديد مع جتربة دمحم درويش ،وحبه للغة العربية جعله ينيمت للقضية الفلسطينية ،ليك خيتار
نصوصا من األشعار الفلسطينية ويرتمجها ،و أن يقوم بعدد من األنشطة يف هذا املجال ،هو شاعر واكتب،
له مجموعات شعرية وله رواياته وهيمت بالقضية الفلسطينية .وهو سيتحدث باللغة العربية .إذا ،انمتاءه هلذه
القضية جعله أيضا من املدعوين هنا للحديث عن الكتابة عىل اجلدران أوالعوامل املعزولة .لك اللكمة.
سيبيليو سميوين
شكرا جزيال لمك ولملشاركني يف هذه الندوة وشكرا عىل هذه الدعوة .أعتقد أن هذا يشء مهم جدا أن
نتحدث نفس اللغة .أريد أن أنطلق من السؤالني احملورين املطروحني يف هذه الندوة .السؤال األول فميا
خيص الثقافة الدولية يف دمع املقاومة واليوم بشلك خاص يف حدث غزة ،أما السؤال الثاين يتساءل
عن دور الفضاء اخلانق يف غزة ويتسلل رمزية مكا قيل سابقا الكتابة عىل اجلدران وأسس الكتابة حتت
احلصار ،وسأعود إىل هذه النقطة املهمة فميا بعد.
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بالطبع نعتقد أن سؤال جوهري كيف للفن والتعبري اإلبدايع بشلك عام الفلسطيين أن يسامه يف ترك
أثر قوي يف توسع املنطقة الفلسطينية إىل العامل ؟ إذا ،الرتكزي عىل أمهية دور الثقافة اليوم ،تأثري عىل
الرأي العام العاملي وتعادالته عىل املطالب العادلة أو املرشوعة الفصلني منذ أكرث من  70سنة .سـأواصل
مع ما قيل سابقا ،السؤال جيرين ببدايايت األوىل ،مساري املهين مكدرس لألدب العريب املعارص ،باحث
أو مرتمج لألدب العريب بشلك عام والفلسطيين بشلك خاص فهذا هو أمر مسمل به ،أعتقد أنه ميكن أن
يعتربها الوسيلة الوحيدة يف أيادي الفلسطينيني يف سبيل التحرير ،وميكن للثقافة أن تلجأ ملا فشلت فيه
السياسة ،إذا اكنت الثقافة السياسية يف أزمة كبرية وهذا منذ عدة سنني ما بعد اتفاقية أوسلو ،فإن الثقافة
اإلبداعية ما زالت حية ومتعصبة يف فلسطني اليوم.

يف خمتلف اجلامعات الفلسطينية يف األرايض احملتلة يف غزة ،جند أن املفكرين واملبدعني واملثقفني
الفلسطينيني هلم دور أسايس ألجل سد الفراغ السيايس الفلسطيين الذي يأيت نتيجة اتفاقية أوسلو.
وأعتقد كذلك أن وفاة عرفات تركت أثارا مهمة جدا ؛ إذ اكنت حمطة تارخيية جد مهمة مبا فهيا من
تناقضات وآراء خمتلفة عن هذه الخشصية.
لكن ،ويف املخيل امجلايع إذا جاز التعبري يف املخيل الفلسطيين ،الشاب الفلسطيين كفرد ليس فقط
كرجل سيايس يلجأ يف اإلبداع الفين ليخلق حضوره يف العامل هذا حدث مهم جدا ،هذه النقطة جيب أن
ترتبط بنقطة أوسع هلمينة اخلطاب الصهيوين اإلرسائييل يف املهشد الدويل اليوم ،هذه النقطة أنا كأجنيب
جتربين بصفيت باحث إيطايل يدرس وينظر هلذا العامل من اخلارج هذا مهم جدا .من الواحض أن الصمت
والغياب الفلسطيين عىل الساحة العاملية يعقدان عىل حقيقة األدوات املادية وغري املادية والبوادر املادية
وغري املادية ؛ الصهيونية واإلرسائيلية اكنت دامئا متنع وستواصل منع الفلسطينيني إليصال أصواهتم
وانتشال رواياهتم مكفهوم معريف .أعتقد أن التعبري الثقايف والفن اإلبدايع اليوم مبثابة رواية مضادة أو
جزء من ذاكرة مضادة مكا تهشد عدد كبري من أمعال اليوم تعيد النظرة أو تقوم مبراجعة أحداث النكبة
يف لك جماالت اإلبداع الثقايف واألديب والروايات والشعر .جنوان درويش كتب كثريا عن هذا املوضوع،
الفن التشكييل والسيمنا هبدف تعقيد الوجود الفلسطيين يف التارخي ويف احلارض وحماربة النسيان يف
الرد عىل اهلامشية يف احلروب الفلسطينية.
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ساحم درويش
شكرا لك سميوين عىل هذه املداخلة املمثرة .وأكيد أهنا نظرة لعني من اخلارج عىل الداخل .ولك من
ينيمت للقضية الفلسطينية يصبح من أهلها فأكيد أنه التفكري يف تطوير أساليب وطرق املقاومة عرب
املنتوج الثقايف فهو أمر إنساين وبالتايل فإنه مدخل لنعترب أنه ميكن تكوين مفهوم الثقافة وجعلها مهمة
إنسانية لشعوب األرض اكفة .إمنا اكن هناك قضية من عيار القضية الفلسطينية ميكن أن ينيمت إلهيا
كتاب وباحثون وشعراء من لك بقاع األرض مكا يفعل سميوين اآلن بانمتائه هلذه القضية وللغة العربية.
أهنئك سميوين عىل جناحك الكبري يف اإللقاء باللغة العربية ومكا قلت لك قبل أن ندخل إىل اجللسة أننا
حنن العرب نتلذذ حيمنا يتلكم لغتنا اآلخرون ،الدور يأيت إىل صديقنا اكرل مشربي الذي هو كذلك سيبدل
جمهودا ليحدثنا باللغة العربية وهذا أيضا يدل أننا نريد أن نتلذذ كثريا بمساعمك .اكرل مشربي هو اكتب
وشاعر وحصيف ونارش يف العدد اإلنساين.
إذا ،هذه لكها مهام ميكن أن جتعل له جتربة غنية ميكن أن نستفيد مهنا ،وجتربته مع اللغة العربية اكنت
أيضا عرب الشعر ،إذ لديه خمتارات شعرية نرشها تضامنا مع الشعب الفلسطيين فالحظ أن طريقة
التضامن واملقاومة ميكن أن تكون بصيغ خمتلفة .الرتمجة أيضا يه سالح ميكن أن يعمتد عىل نرصة
القضية الفلسطينية وعنوان هذا الديوان « :الدم يزنل مكا مطر» ،فله روايات أيضا «حتت قبعة المشس»
و«البيان القاتل» وهذه األخرية أيضا اكنت قد حتولت إىل حلقات إذاعية عىل ما أظن مت منعها ألن فهيا
أيضا متسك بيشء ما.
ينيمت اكرل أيضا إىل عمل االجمتاع ،هذا اجلانب أيضا جيعلنا نستفيد من جتربته ،إذ أن عمل االجمتاع
يقرتب من القضايا ،أعتقد أنه يقرتب من هذه القضية بالذات من منظور ميكن أن يكون مفيدا جدا ،إذن
مرحبا بك وشكرا لك ،سوف نمسعك باللغة العربية.
اكرل مشربي
شكرا لك األخ ساحم ،أنا زرت فلسطني كصحيف سنة  ،2009فأول  9هشور اكنت يف رام اللـه ،اكن
يزورنا حيىي عباد وكنت يف ذلك الوقت أنتظر البطاقة الصحافية من حكومة إرسائيل لمتكيين من الدخول
إىل غزة عرب الطريق الرمسية .لكن لكوين أشتغل كصحيف ماليط مع رشكة فلسطينية ،كنت أحيك مع
زماليئ يف رام اللـه ،حصفيني ومصورين واستغربت ملا كنت أحيك معهم أن واحد من زماليئ سألين :
«ملاذا تريد أن تدخل إىل غزة ،فهي مليئة باإلرهابيني واجلهاديني ؟» واكن رجل فلسطيين من رام اللـه،
استغربت ولكن بعدها فهمت أن هذه نتيجة سياسة إرسائيل ،سياسة االختالط اليت وصلت لالنقسام
حملارصة غزة ،سياسة تقسم الفلسطينيني بني أنفهسم.
يف الهناية ،ذهبت إىل غزة عرب الطريق املرصية وهناك رأيت أن حصار غزة ليس حبصار إرسائييل فقط،
وإمنا فيه حصار مرصي أيضا ،فاملرصيون مه أيضا يغلقون احلدود .ممكن إهنا سياسة بكوهنا جزء من
فلسطني ومن الواجب أن تربط بني الضفة وغزة .لكن يف الهناية ،نتيجة هذه السياسة أن مرص ال تزال يف
حدود غزة .ورأيت كيف تعمل معهم يف احلدود يف «معرب رحف» ؛ فهو معرب مقرف ال يوجد فيه أي يشء
يدل عىل اإلنسانية إطالقا أي انعدام كرامة الفلسطينيني.
دخلت غزة وجربت خشصيا معىن احلصار ،إذ رأيت أطفال يف سن  10و  11سنة حتت احلصار وتفاجأت
باألسئلة البسيطة اليت سألوين مثل « :كيف يه احلياة خارج غزة ،يف رام اللـه ،يف القدس ؟ كيف هو
شلك األقىص ؟» اكنوا يريدون فقط رؤية املجسد األقىص .واحد مهنم قال يل « :من أين أتيت ؟ ما هو
معلك وملاذا تتلكم باللغة العربية ؟ ما هو راتبك الهشري ؟» هذه لكها عبارة عن أسئلة طرحت عيل من طرف
جيل من شباب فلسطيين يعيشون حتت احلصار  24ساعة لك يوم إذ أن ليس من عادهتم رؤية أجانب يف
مدينة غزة أو يف لك قطاع غزة.
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بالنسبة لألخ عباد تلكم عن نقطتني ،الفلسطينية الضحية والفلسطينية كبطل خيايل ،أنا أقول أن هناك
نقطة ثالثة اليت علهيا أن تصور فلسطني وبالضبط غزة مكنطقة إرهابية ،جمرمة وهذه صورة تتداول بني
الفلسطينيني أنفهسم ألن سياسة إرسائيل تعترب ناحجة يف هذا املوضوع ،إذ توصل الفلسطينيني بني غزة
والضفة الغربية والقدس أهنم من بلد ثاين ،إذ مه خائفني من بعضهم وال يعرفون كيف يكونون وطن واحد
كفلسطني .أنا رأيت أيضا أن حصار غزة هو تنفيذ مجايع بدون جرمية .اجلرمية الوحيدة يه وجود 2
مليون فلسطيين يف غزة هذه يه اجلرمية .إن سياسة إرسائيل تسىع إىل نسيان هذا األمر وعدم التلكم،
أن هناك  2مليون (أطفال ،نساء ورجال) موجودين هناك .وأي يشء قلناه أثبت هذه السياسة الصهيونية
اإلرسائيلية .وأطلب الدول من العرب الذين مه جزء من هذا التحالف الصهيوين ،الذين يرتمجون لك ما
نقوله ،إىل املعادلة السامية مثل  :عندما نقول أننا كفلسطينيني ضد احلصار واالستعامر مه مبارشة عرب
احلكومات ومواقع التواصل االجمتايع يقومون بنرش «حنن ضد الهيود» .أنا أفكر أننا كفنانني ميكننا أن
نسمتر يف احلديث ونمكل مشوارنا مع فلسطني سواء اكن بالفن واملوسيىق والشعر ،بأي طريقة ميكننا
فعل ذلك ،عندما تعيش لك فلسطني باحلرية ،أي واحد منا سيكون مرتاحا وإنسانا اكمال ،ألن ذلك سوف
يقع يف حياتنا ومسؤوليتنا تمكل يف أن نتلكم يف املوضوع ومننع هذه اجلرمية ضد فلسطني ،وهذا هو
دوري إن كنت حصفيا أن أوصل احلقيقة «ماذا يقع يف غزة مبارشة ؟» لكن كشاعر بعدما رأيت تلك
املشاهد املؤملة ،أكتب شعرا وهذا أكرث أمهية من التقرير الصحيف ،ألنه عن طريق الشعر ميكن أن أوصل
صوت إنساين .ملا تسأل فلسطيين يعيش حتت احلصار والدمار وتقول له ماذا تريد ؟ جييب بلك حرصة :
«أنا أريد أن أعيش ،أن أسافر ،أريد أن أرى لندن واليونان ،وآخر يقول أريد أن أشتغل» يمتنون أشياء
بسيطة حمرومني مهنا .فميا قبل كنا نقول نريد فلسطني وحتيا فلسطني ،اآلن نقول نريد غاز ،قنينة غاز ألن
هناك انعدام للكهرباء  14 :ساعة يوميا بدون كهرباء يف غزة.
ساحم درويش
شكرا عىل هذا اإللقاء امجليل ،اكنت جلسة ممتعة.
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كتابات نسائية
رئيسة اجللسة  :مسية نعامن ڭسوس
هباء الطرابليس ،فالريي موراليس-أتياس ،مسرية النقروش،
املشاركون :
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القدس
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التارخي :
11 : 00 - 09 : 30
		
الساعة :

موجز مداخالت املائدة املستديرة
انطلقت مسرية هذه املائدة املستديرة األستاذة اجلامعية والاكتبة والباحثة االجمتاعية
مسية نعامن ڭسوس من سؤال حموري مزدوج تكرر عدة مرات خالل النقاش  :هل اكن
قرار برجمة مائدة مستديرة بعنوان «كتابات نسائية» قرارا سلميا أم ال ،وأي تعريف هلذه
الكتابات ؟ يف الواقع ،لك املشاراكت تقريبا أبدين حتفظهن من هذا املصطلح وقلن إهنن
ال تعرفن معناه وال تستطعن ربطه بأي سياقات اجمتاعية.
حرضت معنا أشغال هذه املائدة املستديرة ابنة وجدة أنيسة بلفقيه ،ويه أستاذة جامعية
واكتبة أصدرت ثالث روايات حىت اآلن .تربز بلفقيه يف مداخلهتا مدى حاجهتا إىل
الكتابة كهبجة وتفريغ ولكن أيضا مكنارة تنري الطريق للناس وتقول لك املسكوت عنه،
السميا معاناة املرأة يف جممتع يهشد حتوالت معيقة.
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ضيفة أخرى أسعدنا حضورها معنا اليوم يه الاكتبة اجلزائرية وخرجية لكية الطب مسرية
النقروش ،اليت عربت عن سعادهتا الكبرية بزيارة وجدة ،رمغ أهنا اضطرت للسفر جوا
من اجلزائر العامصة إىل الدار البيضاء بسبب اسمترار إغالق احلدود الربية .أكدت
األستاذة النقروش حرصها عىل اكتشاف مواقف الناس من النساء الشاعرات والاكتبات
يف املجمتعات اليت تزورها .مكا حتدثت عن صعود جنم الكتابة النسائية يف اجلزائر بعد
االستقالل والدور املهم الذي لعبته قرية عائلهتا ونواحهيا يف هذا الباب .ويف نفس السياق،
استحرضت املتدخلة بعض األمساء اليت طبعت تارخي األدب اجلزائري ؛ مكا أهنا استعانت
باحلالة اجلزائرية والربازيلية واملكسيكية واجلنوب إفريقية يف إبراز مجموعة من الظروف
واحليثيات اليت تسامه يف إيصال الكتابات النسائية إىل القراء والرتوجي هلا أو العكس.

من جههتا ،نفت الاكتبة الروائية والصحافية املغربية هباء الطرابليس أي دور للنوع يف الكتابة،
واعتربت املائدة املستديرة مبثابة «غيطو» تسود فيه لغة واحدة .لكهنا اتفقت واملسرية عىل أن
النساء املغربيات قويات وأن أقالمهن حرة ال هتاب يشء ،وعىل أن هذا ال ينيف رضورة النضال
النسوي يف سبيل تقومي االختالالت االجمتاعية .أما مسية نعامن ڭسوس فقد حتدثت عن
خصائص الكتابات السوسيولوجية ،وعرجت بإجياز عىل طبيعة معل الباحث االجمتايع الذي
ينطلق من مالحظة الواقع .أما اخلالصة اليت خرجت هبا فهي أن الباحث االجمتايع يستطيع
النضال بالكتابة .اكنت املداخلة األخرية من نصيب الصحافية والاكتبة الروائية فالريي موراليس-
أتياس املزدادة بوهران .وقد أكدت موراليس ،شأهنا يف ذلك شأن بايق املشاراكت ،أهنا تتخذ
مسافة من مفهوم «كتابات نسائية» ؛ لكهنا استدركت بالقول أن إثارة املوضوع يه عىل لك حال
أفضل فرصة للتعبري عن موقف معني وتسليط الضوء عىل بعض األمور اليت ُتذهب التوازن يف
عالقة الرجل واملرأة .أمجعت املتدخالت عىل رضورة اسمترار النضال يف سبيل حترير املرأة
وتبويهئا املاكنة اليت تستحق ،وأكدن أمهية الكتابات النسائية وإضافهتا النوعية يف األدب.
من جهة أخرى ،تباينت آراء املشاركة عندما ُطرح السؤال التايل  :ما الذي يغلب عىل
الكتابات النسائية  :التقدمية أم احملافظة ؟ اختلفت املواقف واحتدم النقاش واستطال
إىل أن وضعت له املسرية نقطة الهناية بالتأكيد عىل حصة مجيع املواقف املعرب عهنا.
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مداخالت املائدة املستديرة
مسية نعامن ڭسوس
مرحبا بامجليع وشكرا جزيال للجنة املنمظة ولك من سامه من قريب أو بعيد يف انعقاد هذه املائدة
املستديرة .يف احلقيقة ،تسيري مثل هذه اجللسات أمر رائع حقا ،ألنك مكسري متتلك السلطة وتكون اآلمر
النايه .وأنا اليوم سأستغل هذه السلطة .يسعدين أن أقدم لمك مخسة نساء ممزيات .وأنا هنا سأنىس
أين مسرية  :حنن مخس نساء رائعات سنتحاور فميا بيننا حبمميية .يسعدين أن أقدم لمك لك من هباء
الطرابليس اليت ستحدثنا عن نفهسا ومسارها وكتاباهتا وفالريي موراليس-أتياس .أما أنا ،فإنين «باحثة
اجمتاعية كبرية» ،استعملت هذه العبارة ألن هذا ما يقوله الناس عادة عند تقدمي أحد ما يف مثل هذه
املناسبات .العرف عندما يقدم املرء نفسه هو أن ال يقول « :أنا الروايئ الكبري» أو «أنا الشاعر العظمي»
مثال .لكنين اليوم سأمعل بنصيحة الشاعر الذي قال «ما حك جلدك مثل ظفرك ،فتول أنت مجيع أمرك»
وسأقدم لمك نفيس بالقول  :أنا مسية نعامن ڭسوس ؛ وأنا باحثة اجمتاعية كبرية .حترض معنا أيضا أنيسة
بلفقيه ومسرية النقروش .سنتحرر يف نقاش اليوم من الشلكيات األاكدميية.
قبل أن أعيط اللكمة ألنيسة ،أريد أن أقول لمك إن مشاركيت يف هذه املائدة املستديرة حول موضوع
«كتابات نسائية» تشعرين باالنزعاج ،لكين قبلت املشاركة مادام هذا اللقاء فرصة لفتح نقاش حول هذه
املسألة .خشصيا ،ال أعترب أين منمتية ألي توجه أو حركة أدبية قد نمسهيا «كتابات نسائية» .أكرث من
ذلك ،أنا ال أعرف ما يه الكتابة النسائية  :رمبا نستفيد من املشاراكت يف فهم معىن هذا املصطلح ؟ هل
املقصود هنا الكتابات اليت تتطرق إىل مواضيع متعلقة بالنساء ؟ إذا اكن األمر كذلك ،فهناك كتاب رجال
مه أيضا يكتبون يف هذه املواضيع .وهيلع ،ال أجدين منمتية ألي نشاط أديب يمسى «كتابات نسائية».
حنن نكتب وفقط ! قد نكتب عن النساء مكا قد نكتت عن الرجال أو أي موضوع آخر .يف الوقت احلايل،
أشعر أن الناس يصنفونين وكتابايت يف خانة ضيقة .ألفت كتابا حول موضوع النساء العازبات عنوانه
«محل العار» بالتعاون مع الطبيب والباحث السوسيو-أنرثوبولويج الدكتور شكيب ڭسوس ،والذي هو
أيضا ،وياهلا من مصادفة رشيك حيايت العزيز .وهلذا أنا أتساءل  :إذا قرأ أحد «محل العار» الذي يناقش
إشاكال تعاين منه النساء وعمل أن الكتاب ألفه رجل وامرأة ،فأين سيصنفه ؟ هل سيعتربه كتابة نسائية أم
ال ؟ هل يكيف ارتباط هكذا نص بامس رجل معني يك ال يصنف كتابة نسائية ؟ هذه نقطة أردت التطرق
إلهيا رسيعا .واآلن أعيط اللكمة لألستاذة أنيسة بلفقيه.
أنيسة بلفقيه
يندرج املعرض املغاريب للكتاب يف إطار االحتفال مبدينة وجدة كعامصة الثقافة العربية خالل سنة
 .2018وجدة يه مدينة التاليق والتالحق الثقايف واحلضاري اليت اخنرطت يف املعارصة دون أن تفقد
أصالهتا .وأنا دامئا جد مرسورة بالعودة إىل مدينيت احلبيبة ،اليت ستسكن رويح وتطبع ذاكريت أبدا
ما حييت بفضل الذكريات امجليلة مع العائلة ويف أيام الدراسة ،ولكن بفضل ما زرعته من قميها الفريدة
اليت سامهت يف تشلك أسلويب يف احلياة والتعامل مع الناس يف ميدان التدريس الذي قادين بشلك
طبييع إىل الكتابة اليت أحيا من أجلها اليوم .حىت اآلن ،أصدرت ثالث روايات تدور حول مسار ومصري
امرأة امسها يامسينة بن محو .عناوين هذه الثالثية يه «يامسني والتعويذة» و«لن أرى اخلريف امللهتب»
و«المسندر الناري» .الرواية األوىل يه ببساطة حسر كالم ومعاين -ال أجرأ عىل وصفها بالكتابة النسائية
 وهذا الوصف يمتاىش مع عنوان النخسة العربية «حسر اللكامت» .موضوع النقاش هذا اليوم يدعوناإىل استحضار مجموعة من القضايا واالهمتامات اليت تطرقت إلهيا الاكتبات امللزتمات.
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هذا معناه أننا بصدد احلديث عن إبداع نسايئ يف خمتلف األشاكل اإلبداعية اكلرواية والشعر ...أريد
أن أستعرض بإجياز السياقات اليت رأت فهيا كتابات النساء النور .يف البداية ،اكنت املرأة حبيسة عامل
احلرمي الذي خلقه هلا الرجل .واقترص دورها عىل حفظ ونقل قمي متوارثة إىل األجيال الصاعدة دون أي
زيادة أو نقصان .لقد اكنت املرأة معزولة ومنفية يف فضاء خاص جدا .لكن هذه األسرية أرادت أن تكون
آرسة مكا اكنت هشرزاد  :وباستثناء أنوثهتا ،مل تملك املرأة إال ذاكهئا وكالمها الساحر يك تفرض وجودها
كإنسان له احلق يف التعبري .اكن أول عهد املرأة باللكمة الساحرة املبدعة يف بستان القصة وواحة الشعر
وحلقة الطرب .مث بعد ذلك ،حجنت ،رمغ أنف العقلية الاكرهة لملرأة ،يف اقتحام عامل الكتابة .وهكذا ،حققت
املرأة قفزة كبرية إىل األمام ملا أصبحت قادرة عىل إمساع صوهتا والتعبري عن ما يراودها من أفاكر
وخياجلها من مشاعر .أول ما احتفلت به النساء الاكتبات حيهنا هو تلك اللعبة اجلديدة اليت مل يلعبهنا
من قبل واليت نمسهيا اللغة .لقد كرست اللكامت جدار الصمت وأعادت إىل النساء أصواهتن املقموعة.
وبرسعة كبرية ،أطلقت هذه األصوات رصخة حترر مدوية  :رغبيت يف الكتابة تعبري عن حاجيت إىل التفريغ
واإلبداع والهبجة اليت تعرب عين وتربطين بالعامل .وهذا أيضا يمتاىش مع املبدأ الديين «أضعف اإلميان» :
فقد أصبحت املرأة الاكتبة بمتلكها اللغة واللكمة قادرة عىل إناكر املنكر باللسان .وهيلع ،فالكتابة متنحين
أنا والقارئ فرصة تقامس مجموعة من االنشغاالت يف جممتع يهشد تغريات معيقة .ومكا أرشت من قبل،
حتيك روايايت الثالث قصة امرأة حتاول إجياد معىن حلياهتا.
يكتشف القارئ حلظات السعادة اليت تعيهشا البطلة يامسني اكمرأة ،ويكتشف طفولهتا ومغامراهتا
العاطفية وصداقاهتا وحياهتا كأم .لكن الروايات تقدم أكرث من ذلك بكثري ؛ إهنا تليق الضوء عىل نضال
يامسني يف سبيل التحرر واالستقالل وفرض وجودها يف احلياة املهنية واخلاصة ومواجهة عقلية المتيزي
بناء عىل النوع يف امليدان السيايس ورفع الظمل عهنا يف املرياث عندما ال يكون هلا ولد ذكر .باختصار،
حياة يامسني جتسيد للنضال اليويم الذي ختوضه املرأة ضد واقعها املرير .لكن قد يتساءل البعض هنا :
أليست يامسني مثال المرأة األمس واليوم وامرأة هنا وهناك يف آخر املطافز ؟ باملوازاة مع البحث عن
حبكة درامية مضبوطة وجدية وأسلوب بديع ،ألزتم مع نفيس أن تكون كتابيت لعبة إغراء للقارئ ؛ والتحدي
هو أن أدفعه إىل طرح أسئلة معينة عىل نفسه وأن ينخرط يف جممتعه بدل االكتفاء بدور املتفرج .لقد
باتت النساء الاكتبات تعربن بامس النساء الصامتات بسبب األغالل االجمتاعية واهلمينة املامرسة علهين.
وبالتايل ،ميكننا القول إن النساء الاكتبات أصبحن مسؤوالت عن معاجلة واقع النساء املرير واستناكره
والعمل عىل بناء مستقبل أفضل .لقد سكن هؤالء النسوة مه تعرية واقع النساء األلمي ومقاومته وحترير
النساء وبعهثن من قبورهن اليت دفن فهيا قبل املامت .لقد أصبحن منرب من ال منرب هلن ،تعربن عن مهومهن
وآالمهن وتفضح بأعىل صوت لك الطابوهات املسكوت عهنا ومحتل شعلة تنري الطريق .هذه امجللة األخري
ذكرتين بشعر قاله إميي سزيار « :سوف أذهب إىل بلدي وأقول له  :احتضين وال ختىش يشء .وإذا مل
أعرف فميا أتلكم ،فعنك تلكمت ،وسأقول له أيضا  :سيكون لساين لسان اآلالم اليت ال لسان هلا وطرييق
إىل حترير األلسن اليت غلهتا قيود اليأس».
مسية نعامن ڭسوس
شكرا جزيال عىل تقريبنا من كتاباتك والزتامك كاكتبة والتأكيد عىل رضورة أن تكون الكتابة عامة ونسائية
يف نفس الوقت ،بناء عىل التجارب اليت خاضهتا الاكتبة املعنية .عزيزيت مسرية ،هل تريدين أخذ اللكمة ؟
مسرية النقروش
مرحبا بامجليع ،يف البداية ،أود أن أشكر اللجنة املنمظة عىل الدعوة الكرمية .وأنا مرسورة للغاية
باحلضور معمك يف مدينة وجدة اليت قدمت إلهيا من اجلزائر العامصة.
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لكن العجيب حقا هو أنين سافرت بالطائرة إىل الدار البيضاء أوال مت قطعت مائت الكيلومرتات قبل أن
أبلغ وجدة اليت يه يف احلقيقة بعيدة عن اجلزائر ببضعة كيلومرتات فقط .هذا العجب يعيشه لك الفنانني
امللزتمني بوصل املنفصل ومجع املفرق يف أمعاهلم األدبية وحياهتم الواقعية .وال أخفيمك أين منذ وصلت
وجدة وأنا أشعر بسعادة غامرة وصدري منرشح .أنا ال أنيمت إىل جيل عاش احلرب أو جيل عاش يف
فرتة اكن فهيا املرء حيمل حقيبته يف حلظة هكذا مت يعرب احلدود يف دقائق ليستقل سيارة أجرة صفراء
إن جاء من املغرب أو محراء إن جاء من اجلزائر .هذه األمور عاهشا أصدقاء أكرب مين سنا وحيكون يل
عهنا .هذا فقط شعو ٌر اجتاه وجدة وقصة احلدود املغلقة أردت أن أخرجه من صدري ،رمغ أنه ال يرتبط
مبوضوع النقاش .أنا لست من غرب اجلزائر ؛ بل من اجلزائر العامصة  :ولدت يف هذه املدينة وترعرعت
فهيا .وقد نرشت أول كتابايت يف بداية سنوات األلفني .يف سنة  ،2001نرشت أول ديوان شعري بتعاون
مع دور نرش جديدة يف اجلزائر حيث قتل شاعرين اثنني عىل األقل مها الطاهر جعوط ويوسف السبيت.
وهذا املعىط البد أنه يعىن يشء غري جيد بالنسبة ألي مبدع.
أنا دامئا أدرج نفيس يف خانة الشعر والكتابة اجلزائريني واملغاربيني واألفارقيني وأبعد من ذلك .حنن
نتحدث عن مسارات فردية ختتلف من خشص إىل آخر حسب جتارهبم ومعارفهم يف هذه اآلداب املختلفة
اليت ندخل يف دوائرها .أفضل وصف هذا الوضع بالقول إن تارخينا متداخل ومركب من أشياء كثرية
خترج بالاكتب والشاعر عن حدود جزائريته أو مغربيته ...وتليق به يف عوامل ال جنسية فهيا .نشأت يف
اجلزائر العامصة ،حيث درست وخترجت من لكية الطب .لكنين أنيمت يف األصل إىل منطقة جبلية ترتفع
فوق سطح البحر بتسع مائة ومخسني مرتا .تمسى قرييت تاوريرت موىس ،وأنا أعرف أننا قريبون من
مدينة مغربية امسها تاوريرت مل تتح يل بعد فرصة زيارهتا .قصة قرييت مجيلة جدا ؛ أوال ألن أهلها
مرابطون أتوا من جنوب املغرب حاملني معهم عملا ونورا ؛ ثانيا ألهنا قرية املغين معطوب الوناس املغتال
سنة  1998وقرية املبدع مولود فرعون ،ملن له إطالع عىل األدب اجلزائري ؛ ثالثا ألهنا قرية فامطة أيت
منصور ،صاحبة أول رواية نسائية يف اجلزائر بعنوان «قصة حيايت» ،ووالدة املبدعني جون وطاووس
معروش .بدأت قصة هذه األرسة املبدعة بزواج عينة آيت الريب برجل من قرية تزيي هيبل املجاورة لقرية
تاوريرت موىس .بعد وفاة زوجها ،وجدت هذه السيدة نفهسا مطالبة ،حبمك األعراف والتقاليد ،بالزواج من
شقيقه ملا تبني أهنا حامل قبل انقضاء العدة .وقد اكنت الوليدة يه فامطة آيت منصور اليت نشأت يف دير
قبل االنتقال إىل قرية أخرى حيث ستلتيق زوجها املستقبيل .أنا أحدثمك عن قصة هذه املرأة ألن كثريا
من النساء ،مبا يف ذلك النساء األميات ،تفتخرن هبذه املرأة العظمية اليت كرست حاجز الصمت فأمسعت
املجمتع صوت النساء وأنارت الطريق ألجيال من الاكتبات جاؤوا بعدها .أكرث من ذلك ،خاضت هذه املرأة
معركة قضائية ضد أرسة زوجها يك حتصل عىل نفقة هلا وألوالدها ...بعد أن ختىل عهنا زوجها الثاين
وأنكر ابنه مطعا يف مصاهرة عائلة ميسورة .يقودوين احلديث عن فامطة إىل احلديث عن امرأة أخرى.
قبل بضع سنوات من اآلن ،شاركت يف مؤمتر جبنوب إفريقيا التقيت فيه عىل اخلصوص اكتبتني إفريقيتني
عظميتني مها الاكتبة األمريكية اإلفريقية دجني بورتس املستقرة جبزيرة غوريه السنغالية منذ السبعينيات،
والاكتبة اجلنوب إفرييق نادين غوردميري احلائزة عىل جائزة نوبل لألدب سنة  .1991وقد حرض فعاليات
هذا املؤمتر عدد من الاكتبات اإلفريقيات املمزيات حقا .ما الحظته هو أن الفضاء األنغلوساكسوين يفهم
جيدا الغاية من تنظمي مؤمترات وندوات متعلقة بالنساء األمريكيات اإلفريقيات.
ميتاز هذا الفضاء بتنوع كبري وعدد هائل من الكتاب .عندما أزور بعض أصدقايئ الكتاب بالواليات املتحدة،
أجد نفيس يف معارات لكها فنانون ويف لك طابق فنان كبري واحد عىل األقل .وأنا هنا ال أقصد فناين
السبت واألحد .أما يف بالدنا ،فالفنانون عرشات أو مائت يف أحسن األحوال خيرج مهنم فنان وحيد
بعمل نعتربه األكرب واألبدع واألجود يف مهشدنا اإلبدايع .هل من املعقول أن نسمتر منفصلني عن بعضنا
البعض يف سياق أصبح فيه المتازج والتالحق الثقايف واإلنساين مهدد ؟
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عندما وصلت إىل جوهانسبورغ اجلنوب إفريقية مبناسبة ذلك املؤمتر ،وجدت املنمظني يف استقبايل
باملطار .واكنت ميع امرأة من ناميبيا عملت مهنا أهنا أول روائية يف بلدها .قدرت أهنا تكربين بثالثني أو
أربعني سنة ،ما يعين أهنا اكنت يف حدود السبعني سنة .ورمبا ألفت كتاهبا األول يف هناية المثانينيات أو
بداية التسعينيات .وهنا نصطدم بالواقع .حصيح أننا مبهتجات بكرس جسن املرأة وحتريرها من الويالت
اليت اكنت تعيهشا وأننا سأمنا بعض اليشء من كوننا نساء ومغاربيني وسودا وهذا وذلك من لك تلك
التصنيفات املمكنة .حنن نرفض هذه التصنيفات .فنحن مل نصل أصال إىل ساحة أدبية فهيا اآلالف واآلالف
من الكتاب والشعراء يك نتحدث عن التصنيفات والكتاب املتخصصني ؛ حنن نعرب عن ثقافات جممتعات
اكملة حنتاج أن نمسع فهيا أصوات فردية دون تصنيف.
لكن من ناحية أخرى ،ذكرتين هذه املرأة الناميبية حبقيقة إفريقية مرة مفادها أن التعبري والكتابة يف
بعض البقاع اإلفريقية مازال مغامرة خطرة حتتاج من ييحض ويفتح الطريق .لدى أرى أن علينا أخذ
املسألة حبمل وروية ألن مثال عدة اكتبات جزائريات من أجيال خمتلفة استطعن هن أيضا إمساع أصواهتن
بفضل فامطة أيت منصور وابنهتا طاووس معروش اليت حمست لنفهسا بنرش مذكرات أمها اليت حكت
قصهتا الغرامية مع جان جيونو بشاعرية وحس مرهف يصعب علينا حىت ختيل حدوثهام يف بلداننا .يف
هناية املطاف ،التنوع والتعددية شيائن يساعدان عىل التطور .أنا دامئا حريصة عىل اكتشاف مدى تفاعل
جممتعات البلدان اليت أزورها مع الكتابات النسائية الصادرة يف ذلك البلد.
منذ سنوات طويلة اآلن ،عندما جتمتع بكتاب أو اكتبات يف الواليات املتحدة ،جتدمه يذكرون لك أمساء
اكتبات يعشقون أمعاهلن ال ألهنن نساء بل ألن ما كتبنه غري يشء ما فهيم ويف حياهتم وتكويهنم ككتاب
وفنانني .أما يف األرجنتني ،فلك الشاعر يؤمنون أن أليخاندرا بيثارنيك غري حياهتم وأثرهتا .ويف الربازيل،
حيدثونك عن كالريس ليسبكتور .كنت مؤخرا باملكسيك ؛ وقبل سفري اقتنيت خمتارات شعرية صادرة
عن دار النرش الفرنسية «غالميار» خيب أميل وأفقدت املرشف علهيا الكندي لكود بوصوالي احرتايم :
مل يدرج يف تلك املختارات إال شاعرة واحدة ! لكين قلت يف نفيس رمبا مل يوجد نساء شاعرات ألننا
عندما نقرأ ،عىل سبيل املثال ،خمتارات جان سيناك ال جند أي شاعرة أيضا .وقد اكن سيناك يمتىن بروز
شاعرات جزائريات عىل الساحة من فرط ما اكن صعبا ،عند استقالل اجلزائر ،العثور عىل نساء قادرات
عىل إنتاج نصوص نعتربها حنن الشعراء شعرا مقبوال ميكن نرشه .عىل سبيل املثال ،نمظت مرمي بان
قصائد شعرية ،لكهنا ال ترىق إىل ما نمظه جان سيناك أو جون معروش وشعراء أخرون.
212

لقد نمظت بعض النساء أشعارا جيدة لوال أن موضوعها الجسن ،فنحن ال نريد أي ننقص كيفام اكن يف
مسريتنا التحررية فقط يك نقول إن عندنا نساء شاعرات .وقد وجهت سيناك نداء يف مقدمة املختارات
الشعرية اليت أرشف علهيا برضورة أن تربز عىل الساحة األدبية اجلزائرية شاعرات .لقد قال سيناك هذا
الكالم سنة  .1971هلذا قلت يف نفيس أن لكود بوصوالي رمبا مل يلتق شاعرات ميكنه إدراج شعرهن يف
خمتاراته ،متاما مكا حدث للشاعر املكسييك أوكتافيو باث.
التقيت يف زيارة إىل املكسيك قبل سنتني أو ثالث سنوات شاعرات استثنائيات .ورمغ أن إسبانييت
متوسطة ،حاولت ترمجة الشاعرة سارة ماريا أوريب سانشزي .إهنن تنتجن نصوص بديعة حقا .ولذلك كنت
أسأل الشاعرات والشعراء الذين ألتقيهتم ملاذا مل يكن هناك أي شاعرات يف جيل أوكتافيو باث ،ويه
نفس الفرتة اليت وضع فهيا لكود بوصوالي خمتاراته (خمتارات من ثالث مائة حصيفة خمتها بفصل من
مخس عرشة حصيفة مساه «كتابات نسائية» ،أي موضوعنا هلذا اليوم ،ومضنه بعض األشعار اللطيفة)
وقد اكن هؤالء الشاعرات والشعراء يقولون ُ :وجد يف تلك الفرتة شاعرات مبستوى أوكتافيو باث نفسه،
لكهنن انكفنئ وتراجعن إىل الوراء ملا اكن صاحب املختارات هو باث الذي يعده امجليع أب الشعر واألدب
املكسيكيس (أعده عبقرية فذة وفرت لك اإلماكنيات اليت حمست اليوم للشعر املكسييك املعارص أن يكون
شعرا مزدهرا ينبض باحلياة) .اخلالصة من كاليم يه أنه البد من االنتباه إىل السياقات التارخيية
واالجمتاعية والثقافية ...اليت نعيش فهيا وأن ال نقلل من شأن المتازج والتالحق ،خاصة يف بعض
السياقات .واهلدف هو أن نلح يف مطالبنا وسعينا كأفضل طريقة نعرب هبا عن احرتامنا للنساء والكتاب
والفنانني الذين سيقرؤون مؤلفات وخمتارات كتلك اليت أرشت إلهيا ،ألن ما مينح الاكتبة هويهتا األدبية
املمزية وأسلوهبا الشعري أو الروايئ هو مسارها وجتارهبا اخلاصة من جهة وكوهنا امرأة من جهة أخرى.
وبال شك ،كونك رجل أو امرأة فذلك يؤثر معيقا يف جتاربك وطبيعة وجودك وكيانك .وهيلع ،أرى أن لك ما
حنتاجه حقا هو بروز روائيات وشاعرات من الطراز الرفيع يف الساحة األدبية ؛ أما البايق فهو حتصيل
حاصل.
مسية نعامن ڭسوس
شكرا لك مسرية عىل أخذنا معك يف جولة عرب العامل .شكرا لمسرية الشاعرة وأحاسيهسا الرقيقة.
تفضيل عزيزيت هباء ؛ لك اللكمة.
هباء الطرابليس
شكرا مسية ؛ وأنت بال شك باحثة اجمتاعية كبرية .أتذكر لك كتاب «ما وراء احلمشة» الذي حسرين واكن
له أثر كبري يف حيايت .ولكن يف املقابل ال أشكر اللجنة املنمظة هلذا املعرض .ما معىن «كتابات نسائية ؟»
هل حنن اآلن كاكتبات جنلس يف «غيطو» ؟ رمبا يف هذه اللحظات اليت أخاطبمك فهيا تشارك نساء كتنب
يف قضايا هتم املرأة يف موائد مستديرة أخرى غري هذه اليت أجد أهنا «غيطو» مبعىن اللكمة .لقد اجمتعنا
كنساء فميا بيننا ولكنا يقني أننا جنهل معىن عبارة «كتابات نسائية».
الكتابات ال جنس هلا أنتجها ذكر أم أنىث .عندما ننخرط يف نضال معني ،نتوجه إىل امجلعيات والشارع.
لكن عندما نكتب ،فنحن حيهنا إنسان وحنن حيهنا نساء ولك يشء نرغب أن نكونه ،لكن قطعا لسنا قضية
تدافع عن قضية .وعندما نقرر الدافع عن قضية معينة ،نتجاوز الكتابة إىل عوامل الحسر واخليال يف الرواية
والشعر .الكتابة والنضال ال يمتاشيان كثريا ،خاصة يف احملكيات .وهيلع ،ال أريد أن أشكر اللجنة املنمظة.
هذا هو السبب األول يك ال أشكرمه ،أم السبب الثاين فهو متعلق باللغة  :عندنا نساء تكتنب بالفرنسية
والعربية أيضا .وقد متنيت حقا أن تدعو اللجنة املنمظة اكتبات تكتب بالعربية .كنت سأشعر بالسعادة،
حىت وإن وضعمتونا يف هذا «الغيطو».
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كنا سنحصل عىل كتابات بلغتني وطاولة مستديرة ثنائية اللغة نتحدث فهيا عن الاكتبات الاليت اخرتن
اللغة العربية بدل اقتصارنا عىل أوالئك الاليت اخرتن اللغة الفرنسية .فاجئين حقا كيف أن نقاش موضوع
«مقاربة الكوين» أصبح نقاش حول «كتابات نسائية» .هل هذه يه الكونية ؟ وأين يه هذه الكونية ؟
هل الكتابات كونية أم نسائية ؟ هل حنن يف منطق مرسحية «احلوار الباطين للفرج» أم أننا يف منطق
كتابات كونية دون اعتبار جنس الاكتب ؟ خشصيا ،أومن أن هذه يه األسئلة الواجب طرحها يف الوقت
الراهن .هنا أشكر صديقتنا اجلزائرية اليت سارت يف هذا االجتاه .أنا كاكتبة أرفض أن أصنف وأوضع
يف وضعيات ال عالقة يل هبا ،ألن روايايت ال تتحدث بالرضورة عن النساء .كتبت قصص كثرية عن
الرجال بصيغة املتلكم واندجمت يف الروح الرجالية اليت تطلبهتا تلك القصص .هنا ال بد من التأكيد عىل
أن الرجالية والنسائية يه رموز قبل لك يشء .يف املرأة يشء من الرجل ويف الرجل يشء من املرأة.
وبالتايل ،ال ميكننا أن نصف األشياء هبذا األسلوب الفج املهتافت .حنن اليوم مطالبون مبناقشة الكونية
وكونية الكتابة بدل مناقشة جنس املؤلف .أنا روائية كتبت روايات عديدة آخرها الرواية التشويقية «كريس
البواب» اليت حتيك قصة قاتل متسلسل إساليم يوقع مرسح جرميته بآيات قرآنية .ومكا ترون ،القصة
ال عالقة هلا بالنساء .كتبت هذه الرواية يف مواجهة الظالمية والزنعة السلفية يف بلدان املغرب الكبري.
مسية نعامن ڭسوس
احمسي يل عزيزيت هباء أن أختلف معك بعض اليشء .قلت أننا ال نكتب يك نناضل مث مبارشة بعد ذلك
قلت جيب أن نكتب يك نستنكر بعض األشياء غري السلمية.
هباء الطرابليس
ال يا عزيزيت مسية« .كريس البواب» رواية تشويقية ،الخشصية البطلة فهيا ممزية للغاية ألهنا قاتل
متسلسل إساليم يوقع مرسح جرميته بآيات قرآنية .لكن هذه الخشصية جمرد ذريعة وقنطرة يك أستنكر
أشياء غري سلمية يف املجمتع.
مسية نعامن ڭسوس
لكن من الذي يستنكر ؟ ومن الذي يكتب ؟ إهنا هباء.
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هباء الطرابليس
أتفق معك ؛ لكن هباء مل تستنكر ما استنكرت ألهنا امرأة مجسونة أو مقموعة .من يوم اكتسبت اللغة عربت،
ومل يسكتين أحد يوما .أنا ال أديع النضال ،بل ناضلت فعليا من داخل عدة مجعيات.
مسية نعامن ڭسوس
عندما تقولني إنك خلقت خشصية يك تستنكري واقعا معني من خالهلا فهذا يعين بشلك من األشاكل أنك
تناضلني.
هباء الطرابليس
يف مجيع األحوال ،أنا لست منخرطة يف نضال احلركة النسوية.
مسية نعامن ڭسوس
أتفق معك يف هذه النقطة.
هباء الطرابليس
نتحدث عن النوع ؛ لكن بالنسبة إيل ،ليس يف الاكتبة نوع .النضالية يشء والكتابة يشء آخر .ما كنت يوما
إمرأة مقموعة وال اكنت أيم ،وال اكنت جديت .النساء املغربيات أقوى من أن يكن مقموعات .ولطاملا لعنب
أدوارا مهمة يف العائلة واملجمتع أيضا .لقد ناضلت النساء املغربيات مع الرجال يف سبيل حترير الوطن ؛
واكن عندنا خشصيات وطنية قوية .فملاذا سنقول اليوم إننا مقموعات ومجسونات .حنن لسنا كذلك .وإذا
كنا اليوم قادرات عىل إمساع أصواتنا والكتابة متاما مكا يفعل الرجال ،فنحن نفعل ذلك يك نروي قصصا
وحاكيات فقط .وبعد ذلك ،جتد هذه القصص واحلاكيات نفهسا يف سياقات معينة يف املجمتع .وحنن لسنا
هنا يك نستنكر ؛ التارخي سيجعل الناس ،من خالل قراءته وتفسريه ،يفهمون أن هناك أمورا غري سلمية
يف املجمتع ؛ والكتابة خطاب من إنسان إىل إنسان بعيدا عن اعتبار النوع واجلنس .وأنا أرى أن من
املهم فتح نقاش معمق هبذا اخلصوص  :هل توجد كتابات نسائية مقابل كتابات رجالية ؟ كتبت رواييت
األوىل «امرأة بلك بساطة» يف التسعينيات .ويف تلك الفرتة قال عدد من الكتاب الرجال (رسحان وكيليطو
وآخرون) إن لك هؤالء السيدات اللطيفات الاليت وجلن عامل الاكتبة األدبية سيرصخن رصخة واحدة يف
كتاب واحد مث سيختفني كأن مل يكن هلن وجود يوما ،ألهنم جمرد نساء مصابات باهلستريية .واحلال أن
القوم أبدوا ازدراء كبريا اجتاه نصوص كثرية ملجرد أن اكتهبا امرأة ؛ ومجيعهم بال استثناء قالوا هذا
الكالم .هل تتذكرين ذلك عزيزيت مسية ؟ لكن مكا تعملون مجيعا ،مل مينعنا قوهلم وموقفهم والكثري من
العراقيل األخرى من التقدم إىل األمام وكتابة روايات جديدة وأشياء أخرى متنوعة.
مسية نعامن ڭسوس
هل أوقفك ذلك عن التقدم إىل األمام ؟ ال بد أن هذه العراقيل اكنت مصدر طاقة لك ،أنت اليت حتبني رفع
التحديات...
هباء الطرابليس
وال حىت يف األحالم .لك ذلك الكالم والعراقيل مل حترك شعرة واحدة يف نفيس .بالنسبة إيل ،الكتابة فعل
يتجاوز النوع واجلنس والنضالية واالعتبارات الضيقة اليت تنحو إىل تصنيف الاكتبة وكتاباهتا .يف حوزة
الكتابة ،ال يسود إال الكوين ،موضوع هذا املعرض .وهلذا أرى أن وضعنا يف هذا «الغيطو» سبة يف حقنا.
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مسرية النقروش
ال بد من توضيح نقطة مهمة  :السؤال الواجب طرحه حقا ال يتعلق بالكتابات األدبية النسائية ،بل يتعلق
بإقصاء هؤالء النساء الاكتبات يف بعض السياقات .هذه ممارسة خطرية يف مجيع األحوال ،وتزداد
خطورهتا يف السياقات اليت تغيب فهيا الرؤيا الواحضة يف األدب معوما والكتابة النسائية خصوصا،
اكملجمتعات اليت ال تسامه نساهئا يف احلياة العامة بالقدر الاكيف واملجمتعات اليت متيل إىل ازدراء
النساء الاكتبات والشاعرات وعدم االعرتاف هبن .هلذا السبب قدمت املثال املكسيكيس وحتدثت عن سياق
تارخيي حمدد انهتي .مكا قلت من قبل ،التقيت كتابا وشعراء مكسيك رائعني ينمتون لألجيال اليت جاءت
فميا بعد .وهيلع ،أرى أن القضايا احلقيقة يه أن نناقش إقصاء الاكتبات وأن نساءل أنفسنا يف لك مرة :
كيف ميكن أن نرد عىل هذه املامرسة ومثيالهتا ؟
مسية نعامن ڭسوس
شكرا لك هباء عىل رصاحتك املعهودة .أما أنا فأشكر املنمظني مرة أخرى لسبب بسيط للغاية  :لوال هذا
العنوان ما كنا نتناقش اليوم .لكن بطبيعة احلال أفهم وأتفهم ما رمييت إليه عزيزيت هباء .قد فتحت معك
ذلك النقاش املقتضب هبدف توضيح وحتليل وتفصيل بعض املفاهمي ،ويف مقدمهتا عنوان هذه املائدة
املستديرة .أنا سعيدة للغاية ألن من داخل فقاعتنا الصغرية هذه نكرس احلواجز .وكإضافة إىل ما تفضلت
به ،أود أن أقول ،رمغ أن املناضالت يف احلركة النسائية املغربية دامئا هتامجنين بسبب هذا ،إن عندنا
يف املغرب نظاما أموميا مقنعا  :متلك النساء واألمهات سلطة كبرية عىل الرجال .لكن ،حرصا مهنن عىل
حفظ هالة الرجولة للرجال ،اختارت النساء ممارسة السلطة باملكر والكيد  :تظهر املرأة للعامل اخلاريج أن
الرجل هو من يقرر ،لكن يف احلقيقة يه من يقرر من خالل قوهتا االقرتاحية النافذة .وحنن املغاربة عندنا
عبارة «حديث الوسادة» ،أي تلك اللحظات اليت تسبق اخللود إىل النوم واليت تتخذ فهيا قرارات مهمة
تكون اللكمة األخرية فهيا لملرأة غالبا .هذا يف البيت ؛ أما أمام العامل ،فاملرأة تقول إن زوجها فعل هذا
وقرر ذلك وأمر بذاك .إنه ببساطة مكر املرأة وكيدها العظمي .وأنا كباحثة اجمتاعية كبرية أؤكد هذا الكالم :
يف املغرب ،لدينا نظام أمومة قوي ،لكنه حيب أن يبىق وراء الستار .عزيزيت فالريي ،تفضيل؛ لك اللكمة.
فالريي موراليس-أتياس
يف احلقيقة ،صعب أن يتلكم املرء بعد مسية وهباء ،لكنين سأحول أن أكون يف املستوى .أنا حصافية
واكتبة .برصاحة ،عندما اطلعت عىل عنوان املائدة املستديرة ،شعرت بصدمة قوية .لقد فكرت يف املوضوع،
ووجدت أننا سنكون يف سياق سيايس غري سلمي بتاتا ،ألن العامل اليوم ،خاصة يف الدول الغربية ،يرفض
رفضا باتا أي نقاش حول النوع .حنن مجيعا متساوون يف الذاكء والفكر والفن ...وقد قلت يف نفيس :
رمبا أفضل ما ميكننا فعله هو البحث عن تعريف «كتابات نسائية» من منظور كوين ،وهذا رمبا سيقودنا
للحديث عن أنوثة صاعدة يف لك الثقافات واملجمتعات عرب العامل بدل حرص أنفسنا يف فضاء ضيق جيربنا
ضيقه عىل مناقشة النوع واجلنس .هل هذه يه حقيقة وجودنا كنساء ؟ هل يتعلق األمر بانبعاث النساء
عرب العامل ؟ ومباذا ميكن أن نربط هذا االنبعاث ؟ أعتقد ،أن النساء ستحققن هذا االنبعاث األنثوي يف
األدب العاملي .أنا علمية بالنساء الفرنكوفونيات ،خاصة الفرنسيات مهنن .يف سنوات امخلسينيات ،طغت
عىل الساحة األدبية مؤلفات هدفها حترير املرأة وفتح األفق أمامها .ومن الاكتبات الاليت قدن هذا التوجه
سميون دي بوفوار اليت اكنت متتاز باألنوثة وااللزتام الراخس والنسوية القوية والكثري من األصدقاء الرجال
أيضا .حنن هنا نتحدث عن أنثوية مجيلة ال متارس اإلقصاء ؛ بل عىل العكس من ذلك متاما ،إهنا أنثوية
تناضل حبامسة يف سبيل االستيالء عىل السلطة الرجالية قبل أن تلبهسا عذب الكالم وحتليهتا حبيل الرقة
واألنوثة وامجلال .ما يشدين وما يزجعين كثريا يف نفس الوقت يف الكتابات النسائية هو خطاب املظلومية.
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أنا حقا مصدومة من تبين هذا اخلطاب .بعد أن أصبحنا قادرات عىل التعبري والكتابة ،سنتلكم اكملظلومني
املغلوبني عىل أمرمه ؟ أيعقل هذا الكالم ؟ خشصيا ،ال أرىض بتبين خطاب املظلومية يف كتابايت ألنين
ال أنا ال وصديقات حضايا بأي شلك من األشاكل .أنا أيضا كتبت كتاب نسايئ ألنين حتدث عن بطلة يف
وجدت أن فهيا يشء مين .لكهنا مل تكن سوى تنويع يف النص وجرسا عربت من خالله .ولدت البطلة
الغربة
ُ
يف وهران وعاشت يف اجلزائر قبل االنتقال إىل فرنسا اليت غادرهتا حنو املغرب حيث عاشت مدة عرشين
سنة ؛ مكا أهنا غريت معتقدها الديين مرتني أو ثالث مرات ؛ وهذا احلال فهو فعال حال الكثري من الناس
يف عرصنا ،ما جيعل الخشصية أكرث واقعية .هذا هو نوع األنثوية اليت هتمين ،وليس تلك اليت تقيص
الرجال أو تريد أن جتعل املرأة اكلرجل يف لك يشء.
أما اآلن فسأنتقل إىل احلديث عن وضع فيه الكثري من التناقض .أتابع عىل القنوات الفرنسية حراكت
نسوية عديدة مثل «أنا أيضا» .وبلك صدق ،أنا أتفهم لكيا منطلقات هذه احلراكت وأعرفها متام املعرفة.
لكن ،البد أن ننتبه للهستريية املجنونة اليت تلفنا .وبرصاحة ،ال أريد أن أكون ماكن الرجال يف الدول
الغربية .و ال أريد أن أكون رجال يركب املصعد مع أي امرأة ألين ال أعرف أي ورطة قد أجد نفيس فهيا
بعد ثالثة طوابق أو أقل ؛ رمبا أجد نفيس مهتام يف أمام إحدى احملامك ،من يدري ؟ أنا هنا ال أقطر
المشع عىل النساء وال أحامكهن .فأنا امرأة ،وأنا أحب النساء .ولكن ،أقول دعونا هندأ قليال ! جيب أن
نقطع مع خطاب املظلومية .يبدو يل أن الثقافة الرشقية ،مكا قالت مسية ،تعيط املرأة فعال نوعا من السلطة
األمومية .قولوا يل باللـه عليمك ،ماذا بيق للغربيات غري احلرب الرصحية املبارش مع الرجال ؟ والواقع يقول
إننا نتوجه حنو عاملية كونية يكون فهيا النوع غري ذي اعتبار ويكون فيه الرجل واملرأة متشاهبان .ال حق لنا
كنساء حيهنا يف الورود وال يف أن يفسح لنا وتفتح لنا األبواب وتغلق من ورائنا اكمللاكت .أنا أتنقل كثريا
بني املغرب وفرنسا ،ويف لك مرة خياطبين فهيا أحد بفرنسا أشعر أهنم يصيحون يف وجهي.
مسية نعامن ڭسوس
شكرا لك فالريي .لقد تطرقت إىل موضوع دقيق وملح  :أين جيب أن تتوقف احلركة النسوية ؟ هل جيب
احلفاظ عىل توازن ما يك تصبح العالقة بني الرجل واملرأة متنامغة ال خمتلة ؟ يف احلقيقة ،هذا خطاب
أمسعه بني الفينة واألخرى سواء بالواليات املتحدة أو كندا أو فرنسا .أعيط حمارضات حول العالقة بني
الرجال والنساء يف بلدان عديدة .وعندما أقدم حمارضة يف إحدى الدول الغربية تقول النساء يف حوارايت
اجلانية معهن  :إنتهبي ؛ ينبيغ أن حتافظي عىل التوازن ،ألننا أصبحنا أقرب ما يكون إىل التطرف !
هناك توازن جيب احلفاظ هيلع ؛ وأنا ال أعرف هل مازلنا حنافظ عىل هذا التوازن يف املغرب أم أننا
كرسنا املزيان .خشصيا ،ال أعقد أننا كرسنا أي مزيان .تقول يل فرنسيات كثريات ممن أحاورهن بعد
هذه احملارضة ،إن الرجل املغريب رائع جدا ورايق وحمرتم ويعرف كيف هيمت باملرأة ؛ بيمنا يف فرنسا،
وهنا أنقل إليمك ما قالته يل امرأة فرنسية حرفيا« ،مل تعد النساء عندنا تتذوقن ذلك اإلحساس احللو
امجليل عند االعمتاد عىل الرجل  :ال تفقدنه أننت أيضا !» عالقيت بالكتابة عالقة خاصة ؛ أننت األربعة
تكتنب الشعر والرواية ،أما أنا فأكتب مقاالت بناء عىل إحصاءات وأحباث أجرهيا يف امليدان .وبالتايل،
فأنا أحبث عن احلقيقة أيمنا وجدت ،وأحاول حتليلها واخلروج مهنا بنوع من الفهم قبل نرش النتاجئ هبدف
إخبار املجمتع وتوعيته وإدانته بالدرجة األوىل .وعىل عكسكن سيدايت ،ال أعتقد أنين ألعب دور الضحية
يف كتابايت .كيف ذلك ؟ أننت ختلقن واقعا لكن حرية مطلقة يف تشكيله وجعله قبيحا أو مجيال .ولكن سلطة
خلق خشصيات هذا الواقع ،حيث ختلقن الصاحل والطاحل والرومانيس ...أما أنا فال أحظى هبذه احلرية
عندما أكتب مقااليت .كباحثة اجمتاعية ،أنا ملزمة بتتبع احلقائق والوقوف علهيا مكا يه يف امليدان ؛
ولألسف ،عندما نكتب ،ال نكتب دامئا يك نقول إن لك يشء عىل ما يرام .الباحث االجمتايع أصال يفرتض
فيه الرتكزي عىل العاهات واألمراض اليت يعاين مهنا املجمتع وكشف اآلالم واملعاناة واخللل.
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نادرا ما جتد يف كتاباتنا يشء إجيابيا ،وال أحد يقرأ هذه الكتابات من العامة .هذا فرق مهم بني كتابات
الروائية والباحثة االجمتاعية اليت جيب علهيا التعامل مع هذه احلقيقة اململة يوميا.
يف احلقيقة ،لكنا فينا يشء من السذاجة ؛ عىل سبيل املثال ،عندما تكتب معتقدا أنك رمبا سائر يف اجتاه
إعادة تشكيل الكونية .وحىت إن مل تعد تشكيلها ،تقول يف نفسك ،فسأشعل مشعة أرى بنورها احلق حق
والباطل باطال وأضيف لبنة بامسي يف رصح الكونية العظمي .رمبا هذا هو اجلانب املؤمل يف األحباث
والكتابات االجمتاعية .جتربيت األوىل اكنت فريدة للغاية .كنت حيهنا أحرض حبث نيل هشادة املاجستري
حول موضوع ممزي جدا  :فطام الرضع يف الوسط التقليدي املغريب .لقد عرفت خالل اشتغايل عىل هذا
املوضوع أمورا جعيبة وتقاليدا وطقوسا .وعرفت أن املسألة ليست جمرد معلية فطام فقط ،بل بنية رمزية
فريدة .يأيت مع الفطام جو احتفايل وشبيق أيضا ،ألن املرأة تكون أقرب إىل رضيعها منه إىل زوجها
خالل فرتة الرضاعة .حيتفل الزوج والزوجة بعودهتام إىل بعض عىل حنو رائع .أجريت حبيث امليداين
يف منطقة أيب اجلعد الواقعة بني واد زم وبين مالل .لقد اكنت حتدوين رغبة قوية يف خوض التجربة يف
الوسط القروي ؛ وأنا سعيدة هبذا االختيار ألين تعملت منه الكثري .وقد عاينت املغاربة يفتحون أبواهبم
لغرباء يريدون البحث يف حياهتم اخلاصة ،بل ويكرموهنم غاية الكرم.
عاينت أيضا أن النساء القرويات يمتتعن حبرية التعبري عن ما جيول يف خواطرهن .بعد ذلك ،التحقت
بالبعثة الفرنسية ودرست يف باريس .وعندما أخذتين أحبايث إىل البادية ،ذهبت امرأة حرة وعرصية وال
أضع اعتبارا ألي طابوهات .أحاول طرح أكرب عدد ممكن من األسئلة عىل النساء القرويات اليت تتاح يل
فرصة جمالسهتن .وملا تبني يل أن هؤالء النسوة تتلكمن حبرية ،قررت البدء يف حبث ميداين حول اجلنس ؛
ومكا يقول املثل  :إذا هبت رياحك فاغتمنها .إذا ،هذا هو الوضع الذي وجدتين فيه  :شابة عائدة من باريس
إىل أيب اجلعد يف قلب البادية املغربية .لقد كنت أتوىخ احلذر يف طرح أسئليت ؛ فتجدين ألف وأدور يك
أشري للواحدة من أولئك النسوة إىل عالقهتا امحلميية مع زوجها ألين قدرت أن املوضوع حساس يتطلب
أخذ األمور بروية .لكن وبيمنا أنا ألف وأدور يف كاليم أجد املرأة تقول يل ما أريد أن أمسعه بدارجة
مبارشة ال تمليح فهيا .لقد تعملت من هذا البحث أيضا أشياء مهمة كثرية خبصوص احلرية وما ميكن
أن نمسيه الخساء اللغوي .ما إن عرفت النسوة الاليئ قصدهتن أين طالبة وأحتاج مساعدهتن ،فتحن
يل قلوهبن وحتدثن حبرية وخساء لغوي كبريين مل أكن أملكهام .وأقول لمك ولكي يقني أن هؤالء النسوة
حررنين  :لكميت ولغيت لكها حتررت بفضلهن .وقد جشعين هذا التفاعل الكبري عىل مواصلة الكتابة
وكرس الطابوهات واكتساب اجلرأة شيائ فشيائ .إن بيوت املغاربة مفتوحة لنا ،واملغرب ميدان فريد للتجارب
االجمتاعية الفريدة .وبالتايل أنا ال أعاين يك أصل إىل املعلومات والهشادات احلية من الناس املضيافني.
عندما أقوم ببحث يف املجال القروي ،أواجه مشلكتني اثنتني .أوال ،الكالب ؛ لكام اقرتبت من دوار معني
أجد أمايم مجموعة كبرية من الكالب .مع الوقت ،تعملت أن أضع جحر يف يدي وأتقدم إىل األمام .لكن
يف البداية ،اكنت هذه الكالب تسبب يل مشكال حقا .املشلك الثاين ،هو أن معديت املسكينة اكنت تعمل
فوق طاقهتا ألن عيل لكام دخلت بيت أن آلك وأرشب مما يتقامسه الناس ميع ترحيبا يب .وهذه حفاوة
وكرم البد يل من اإلشادة هبام عاليا.
يف الواقع ،عندي مشلكة ثقة مع املتعملني .لكام اكن الفرد متعملا ،اكن عنده شواهد أعىل ؛ ولكام اكنت
شواهده أعىل ،اكنت مناصهبم أمسى ومسؤولياهتم أكرب وأصبحت حمادثهتم أمرا صعبا بسبب الرقابة
الذاتية واملاكنة االجمتاعية .دامئا نحجن يف جعل النساء املستجوبات يف أحباثنا يتلكمن بكسب تعاطفهن.
أما الرجال فيستطيعون احلديث يف لك املواضيع  :الرياضة والسياسة واالقتصاد ...لكن ما إن نلكمهم
عن حياهتم امحلميية أو زوجاهتم ،ال نمسع أصواهتم لبضعة تواين مث يطلقون العنان للخيال .ولكن دعونا
نتفق مجيعا عىل أن النساء تتلكمن عن حياهتن امحلميية مع النساء األخريات أكرث مما يفعل الرجال مع
بعضهم البعض .هذه حقيقة معروفة ،فالرجال كتومون وحمتمشون أكرث.
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لقد واصلت الكتابة ألين يف حلظة معينة انتهبت إىل أن هناك الكثري من املواضيع اليت مل يتطرق هلا
الباحثون االجمتاعيون .لقد اكن كتاب «ما وراء احلمشة» الذي أشارت إليه هباء مدرسة حقيقية تعملت فهيا
الكثري .فقط كطريفة رسيعة  :اكن كتايب الصادر سنة  1989أول حبث اجمتايع ميداين حول اجلنس يف
املغرب .ويف تلك السنة ،صدر كتاب واحد حول نفس املوضوع للاكتبة فامطة املرنييس .وال أحد اكن يتلكم
يف تلك املواضيع .أما اليوم ،فوسائل اإلعالم املغريب تتلكم عن اجلنس مبوضوع عادي .واملضحك حقا
هو أن بعض الناس يستوقفوين يف الشارع وينادوين «ما وراء احلمشة» .وبالتايل ،ميكننا القول إن هذا
الكتاب أصبح هوييت مبعىن من املعاين .أحيانا ،يقول يل بعض األخشاص « :أنت يه االختصاصية يف
اجلنس» فأجيهبم « :ال ،معذرة ؛ اجلنس ختصص يف حد ذاته .أنا خمتصة يف فرع صغري من الدراسات
اجلنسانية».
من األمور اليت جتعل البحث االجمتايع مؤملا حقا هو أنك كباحث اجمتايع تعيش معاناة اإلنسان وتكون
شاهدا علهيا .يف البداية ،يكون األمر صعبا ؛ تفقد هشيتك وهيجر النوم جفنك .وتكون يف حالة تعاطف
قد تؤدي إىل الطالق ومتنعك حىت من أن تبهتج من شدة صعوبة معاينة معاناة اإلنسان .بعد أن تقيض
فرتة من الزمن مع خشص معني وترى ما يعانيه ،جيب أن تنقل تلك املعاناة وحتيك للعامل عهنا .ولمك أن
تتصوروا جحم القوة اليت حيتاجها الباحث يف هذا املسار ومك من الدروع حيتاج يك ييق نفسه إشعاعات
ما شاهده وحييك عنه .هل فعال يمتكن الباحث االجمتايع من محاية نفسه ؟ ال أعتقد ذلك.
يف سنة  ،2006تكون عندي انطباع أين انفصلت عن احلياة بعض اليشء .يف أحد األيام ،تلقيت اتصاال
عملت من خالله أن رب أرسة مبدينة أڭادير اغتصب ابنتيه وتسبب يف محلهام .ركبت سياريت أنا وزويج،
وذهبت لزيارة تلك العائلة .كنت أظن من قبل أنين حللت هذا املشلك العاطيف وأين اكتسبت مناعة ضد
التعاطف املفرط مع معاناة اآلخرين .كنت جبانب األخت الكربى ملا أجنبت مولودها ؛ أما األخت الصغرى
فأسقطت يف الهشر السادس .بعد الوالدة انتهبت إىل أنه ليس يف مستطاع اإلنسان فصل ذاته عن
معاناة الناس من حوله .أردنا أن نضع الرضيع يف حضن أمه ،ويف تلك اللحظة رأيت يف عينهيا متزقا بني
غريزة األمومة وشعور معيق بالذنب .يف تلك اللحظة مل أمتالك نفيس فانفجرت باكية بدمع مهنمر وأنا اليت
سافرت إلهيا بنية أن أواسهيا .هذا مثال عن املعاناة اليت ميكن أن يعيش الباحث االجمتايع .تساءلت هباء
قائلة « :هل ميكننا حقا النضال عرب الكتابة» البحث االجمتايع فيه ادعاء ساذج سأحدثمك عنه من خالل
جتربة عشهتا  :عملت مرة بوجود سوق نوايح قلعة الرساغنة حيث يعرض وسطاء فتيات خكادمات ونساء
كزوجات .مقت أنا وزويج بتحقيق يف املوضوع .ونرشنا مقالنا باللغتني العربية والفرنسية .وقد قررت
املواطنة املثالية زينب العلوي ،الناشطة يف مجعية تعىن بالمتدرس يف العامل القروي ،نسخ املقال يف ثالث
مائة ومخس وثالثني نخسة أرسلهتا للك الربملانيني.
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خمتت زينب مراسالهتا بسؤال الربملانيني « :واآلن ،ماذا بوسعنا أن نفعل ؟» لكهنا مل تتلق ولو جوابا واحدا.
وهلذا حدثتمك عن السذاجة .من جهة أخرى ،فميا خيص وعينا بذواتنا ،هناك عدد من االختالالت اليت
حناول كباحثني اجمتاعيني إدانهتا .ولكن ما يه النتاجئ اليت حنققها ؟ أنا خشصيا ال أعرف .رمبا ما نفعله
هو تكسري الطابوهات .ال نصل دامئا إىل األهداف والنتاجئ املرجوة ؛ أي إصالح ما ميكن إصالحه .لكن
اليشء األكيد هو أننا بفضل مسامهاتنا الصغرية ونشاط املجمتع املدين والزتام الرجال والنساء ،سنصل
عىل لك حال إىل إصالح قانوين حكد أدىن.
هباء الطرابليس
أردت فقط التنويه بالتواضع اجلم الذي تتحىل به األستاذة مسية اليت توجد يف طليعة الكتاب والباحثني
االجمتاعيني الذين أحدثوا تغيريات معيقة يف الكثري من األشياء وساروا هبا إىل األمام .مسية امرأة ثورية
غريت أشياء كثرية .وهنا ميكننا احلديث عن النضالية .خشصيا ،أقول لألستاذة مسية إين ممتنة لك وأنك
جسلت امسك حبروف من ذهب يف تارخي األدب وعمل االجمتاع .وأنت مل تبليغ هذا املقام الرفيع بفضل
كتبك فقط ،بل أيضا بفضل مقاالتك ولك ما تفعلني كإنسانة .وهنا ميكننا احلديث عن النضالية  :نضال
وتعبري من خالل الكتابة .وفميا خيص الكتابة اإلبداعية ،أعيد ما أسلفت من أن الكتابة اإلبداعية خمتلفة
متاما عن الاكتبة يف املجاالت األخرى ،مبا فهيا عمل االجمتاع .الكتابة األدبية تبحث عن الكونية .وأكرر
مرة أخرى عل الرسالة تصل بوضوح للجميع ،إن تنظمي مائدة مستديرة هبذا العنوان ويف معرض للكتاب
عنوانه «مقاربة الكوين» معناه بال شك أننا اآلن يف «غيطو».
مسية نعامن ڭسوس
أعتقد أن هذا هو الوقت املناسب يك نفتح نقاشا بيننا مجيعا .هل أناديك بالشاعرة أم الشاعرية ؟ الشاعرة،
جيد جدا .ماجدولني تقول إهنا تتفق متاما مع ما قالته مسرية وهباء وتعتقد أنه اكن من األجدر احلديث عن
الكتابة النسوية ألننا مازلنا حنتاج النضال يف سبيل حتسني ظروف عيش املرأة .يضم تيار الكتابة النسوية
اآلن اكتبات وكتابا ،ألن الكتاب الرجال مه أيضا هلم كتابات نسوية .ويف الواقع ،مل يسبق لنا أن نمظنا
أي نقاش حول موضع الكتابة الرجالية .هذه فكرة جيدة ،وينبيغ أن نطبقها .مل نمسع يوما بأي دعوة بامس
«الكتابة الرجالية» .وسيكون االخنراط يف هذا المترين مفيدا بال شك .عالوة عىل ما سبق ،تعتقد ماجدولني
أن من المتيزي واحليف وصف ما أنتجته النساء الاكتبات يف البدايات بالشاكوى والرصاخ اهلستريي.
عندما اقرتحنا عىل ماجدولني املشاركة يف هذه املائدة املستديرة ،رفضت ألهنا رأت يف هذه املائدة يشء
من المتيزي ،وقالت قوال نفسيا« :حنن نكتب بأرواحنا والروح ال جنس هلا».اللكمة لك ماڭي.
ماڭي
جوابا عىل ما قالته هباء ،أعتقد أن جحز فضاء وزمان من أجل مناقشة الكتابة النسائية هو يف احلقيقة
تكرمي واعرتاف هبؤالء الاكتبات .ال أرى أن هناك أي عزل أو فصل هلن وأرى أن هذه املائدة املستديرة أبعد
ما تكون عن «الغيطو» .وبرصاحة ،أننت اكتبات وروائيات .هناك تفرد أنثوي ؛ وحنن حنس بالصفاء .جل
ما أمتناه هو أن تواصلوا املسرية ويكون لكن فضائكن اخلاص املمزي اكلرجال .حىت األمس القريب ،اكنت
لك اجلوائز واللجان وجلان التحكمي يف الغرب ،وخاصة بفرنسا ألننا قريبون جدا من هذا البلد ،خاضعة
لسيطرة الرجال .أما اآلن ،فقد تكون جممتع أنثوي يف هذا الباب أيضا (ال أحب لكمة النسوية) .جيب أن
ال ننىس أن املغرب له سياقات خاصة جدا أرشتن هلا  :جممتع أمويم حتظى فيه املرأة حبضور قوي ؛
ويه من يقرر يف األرسة .وبالتايل ،يتوجب علينا اليوم التفكري بشلك أمعق يف سبل حفظ التوازن ألن
النساء أخذنا فضاء أكرث من الالزم وباتت األرسة تترضر من ذلك.
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أنا أطرح هذا السؤال ألين امرأة توجد يف امليدان .أنا أزور املناطق القروية وهوامش لك املدن ،وأؤكد لمك
مجيعا أن النساء انفجرن انفجارا ما كنت ألتصوره قبل فرتة يسرية من اآلن .لقد أصبحت معدالت الطالق
تهشد ارتفاعا مسمترا .وهلذا ،أعتقد أن من الرضوري إعادة األرسة إىل صلب النقاش.
هباء الطرابليس
أنا ال أحتاج أي تكرمي ألنين أكرم نفيس خشصيا .وتكرميي ال يعين يل أي يشء .أنا إنسانة اكتبة قبل أي
يشء آخر .وكوين امرأة صدفة ال أقل وال أكرث .وبالتايل ،تكرميي ال يضيف إيل اليشء الكثري .وأنا ألعب
دوري املجمتيع بطرق خمتلفة .فأنا أيضا مناضلة ،لكن نضايل يكون يف امليدان من داخل امجلعيات اليت
تعىن بأشياء ذات معىن ومردودية .وحىت عىل املستوى امجلعوي ،كثريا ما أمسع مداخالت ال تمتاىش وما
أومن به .حنن اليوم نعيش يف عامل معومل حيث لك الدعاوى تنشد إنتاج مناذج ال أجدين متفقة مع الكثري
مهنا من منطلق أين إنسانة ال من منطلق أين امرأة .إذا أردت النضال ،ناضلت يف امليدان .ولكن عندما
أمسك قيمل بني يدي ال أكون حيهنا إال إنسانا ،فأنا إنسانة قبل أن أكون امرأة .ومكا جاء يف القول البديع
الذي أشارت إليه مسية ،أنا روح ال جنس هلا .وقد اكن من األنسب لو حرضت يف هذه املائدة املستديرة
االزدواجية اللغوية ألننا يف مجيع األحول وضعنا يف «غيطو»  :عىل األقل اجعلوه «غيطو» مزدوج اللغة.
وهيلع ،ال أتفق بتاتا مع فكرة التكرمي .فنحن ال حاجة لنا يف أي تكرمي .أنا لكي وجود وال أحتاج أن يكرمين
أحد خبصوص أي يشء أو كتابايت.
مداخلة
رمغ أنين لست مسيحيا ،أحب فكرة مسيحية تقول إن النوايا احلسنة تقود أهلها إىل نار جهمن .وهلذا أريد
التحدث خبصوص السياق .فعال ،توجد سياقات حيث حيمل اليشء املعىن وضده .وعندما متت اإلشارة
إىل النساء يف جلان اجلوائز واملهرجانات ،تذكرت خطاب مرييل سرتيب القوي جدا مبناسبة تسملها جائزة
األوساكر .تطرقنت إىل هذه النقطة يف سياق احلديث عن «ما وراء احلمشة» .وعن النساء القرويات غري
املتعملات الاليئ أخذن مسية إىل عاملهن اخلاص امحليمي متجاوزات حاجز احلمشة الذي يبىق قامئا عند
نساء أخريات متعملات وصلن إىل مناصب سامية وحققن ماكنة اجمتاعية راقية .ملاذا ؟ ألن من اخلطر
علينا تبين خطاب املظلومية ،ألن جممتعات اجلنوب متر مبرحلة تارخيية حنتاج فهيا إىل تأكيد روح التاكفل
والتضامن واملساواة اليت ال جيب تتأىت عىل حساب األرسة واملجمتع .ال ضري يف أن يسود اإلنصاف
والتعادل يف حوارات الرجال والنساء .حركة «أنا أيضا» اليت متت اإلشارة إلهيا هلا معىن خمتلف يف
السياق الغريب حيث توجد موجة ثورية هدفها حرية اجلسد واجلنس .ومازال هناك أيضا جهد نضايل
يركز عىل املساواة يف األجور بتلك البلدان.
أما يف سياقنا احمليل ،فأمامنا شوط طويل قبل الوصول إىل هذه القضايا .وقانونيا حىت ،تبىق أجور
النساء أدىن من أجور الرجال حىت يف الدول اإلسكندنافية .وبالتايل ،أمر جيد وحصي أيضا أن ترفض
امرأة يف واشنطن تعيني رجل معني عىل رأس احملمكة العليا للواليات املتحدة ألهنا تنيمت إىل جيل أو بيئة
متشبعة باحلرية .مل تعد احلرية اجلنسية حتررا اكفيا .فاحلرية احلقيقية تكتسب من احرتام اآلخر .وعىل
هذا األساس ،بدأ امجليع يتحدثون عن مشكالت أخرى اكالغتصاب امجلايع يف املجمتعات العرصية اليت
يتوفر فهيا اإلنصاف بني الرجال والنساء ،ألن النساء يف هذه املجمتعات هلن نوع من السلطة وال أحد
يستطيع ازدراهئن رمغ لك يشء .ال أعرف إن كنمت مطلعني عىل فيملا وثائقيا بعنوان «ثورة فن النساء»
( )Women art in revolution؛ لكنه إنتاج رائع يستحق املشاهدة .لقد شاهدته سنة  2011وتعملت منه أشياء
كثرية .يتحدث هذا الفيمل الوثائيق عن حركة الفن املعارص يف سنوات السبعينيات وكيف أن نساء فنانات،
هن اآلن من رواد الفن املعارص ،ناضلن يف سبيل انزتاع احلق يف الولوج إىل املتاحف.
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عندما تكون أسودا أو امرأة ،فأنت بطبيعة احلال ال تناضل يك تبىق يف اهلامش ،بل تناضل يك تكون
مع امجليع واكمجليع ،ألن النضال احلق يكون باالحتاد مع اآلخر ومواجهة اآلخر ،حىت ولو اكن ذلك
يعىن وضع بعض احلواجز .لكن فائدة هذه احلواجز يه أهنا ختلق النقاش وتدفعنا إىل التكتل واللقاء.
يف اعتقادي ،ال خطر باملغرب ،ووجدة احلدودية ،يف االستجابة لدعوة هذا املعرض ،الذي يرفع شعارا
ذكيا جدا ،إىل الويع باحلاجة امللحة إىل إعادة ترتيب البيت املغاريب واالخنراط من جديد يف الدينامية
اإلفريقية وفتح حوار جديد مع الرشق األوسط .وقد تتبعنا البارحة النقاشات اليت دارت حول موضوع
«املغرب واملرشق و«أن تكون عربيا اليوم» وأمهية تقبل تنوع وتعددية املغرب الكبري واملرشق والعروبة.
هذه يه التحديات اليت ميكن ألي واحد منا العمل عىل رفعها .وقد تلكمت فالريي عن تارخي األرسة يف
الفرتة االستعامرية وأبناء األقدام السود وتراثنا –العريب-الرببري-الهيودي-املسيحي-اإلساليم وعالقتنا
باألندلس اليت متت اإلشارة إلهيا يف نقاشات األمس .هناك الكثري من التحديات اليت سيتوجب علينا
رفعها عاجال أم آجال واليت هتم املرأة بال شك.
مداخلة
شكرا لكن عىل لك هذه التوضيحات وهذا االلزتام الراخس اجتاه لك ما من شأنه حفظ كرامة املرأة
وتبويهئا املاكنة اليت تحسق كفاعل جممتيع ال غىن عنه .وأنا ال أدعو إىل استبدال الكونية القامئة بكونية
جديدة وإمنا أدعو إىل إعادة تشكيلها .لكن عن أي كونية نتحدث أصال ؟ إذا رجعنا إىل الكونية الغربية،
سنجد أن فهيا الكثري من التصدعات والكثري من البىن الكبرية املتصارعة الباحثة عن ذاهتا واملتخبطة...
أعتقد أن املرأة مهمة جدا يف مسرية البحث عن أفضل سبل إعادة تشكيل الكونية .لكين أهتم املرأة بأهنا
بدل اإلطالع هبذا الدور تتبىن احملافظة وتعيد إنتاج البىن القدمية .هذا يعين أن دور املرأة كبري سواء
يف حتقيق المناء أو اسمترار احملافظة .ويف حني أن املرأة يمتلكها اخلوف من السري إىل األمام ،ياكد
الرجل أن ال يعرف للخوف امسا وال معىن .وإذا دققنا يف موقف املرأة بني التقدمية واحملافظة،زجند أهنا
تضع قدما ونص يف أرض احملافظة.
مسية نعامن ڭسوس
شكرا لك أستاذ .برصاحة ،أنا أمسع صليل السيوف ؛ لدى أنصحك بالبحث عن حراسة خشصية .يف
الواقع ،أتفق معمك عىل أن النساء تتحملن جزء من املسؤولية باقتصارهن عىل دور األم فقط .وهن أحيانا
تعدن إنتاج نفس األنساق ونزعة احملافظة .حسنا ،سؤال أخري قبل أن خنمت.
مداخلة
ال شك عندنا أن مسرية التغيري معلن عهنا ومرغوب فهيا ،لكن كيف حنقق أي نتاجئ بيمنا الويع النقدي
امجلايع ضعيف ؟ وبالتايل ،أرى أن من الرضوري إحداث تغيري يف عالقات القوى والويع النقدي
امجلايع يك نرى الناس يقدمون مسامهاهتم يف المناء والتقدم واإلصالح.
مداخلة
جيب أن خنرج من منطق عالقات القوى ؛ ألننا غري جمربين عىل الدخول يف أي ثنائيات .أنا لست ضدك
وأنت أيضا لست ضدي ؛ هذا هو املنطق الذي يقودنا إىل اإلنصاف والتوازن حيث ال رضر وال رضار
واالحرتام التام .وبالتايل ،ال نستطيع أن نقول إن املرأة حاضنة لملحافظة ،ألن هذه احملافظة مسؤول عهنا
الرجال مكا النساء .حصيح من الناحية التارخيية ،خاصة ما يتعلق بالرتاث الشفهي ،أن بعض الدراسات
أكدت مسؤولية املرأة عىل مترير احملافظة عرب األجيال .لكن يبىق لك يشء نسبيا.
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مسية نعامن ڭسوس
املرأة يه حاملة لواء التغيري ،لكن أي امرأة نقصد ؟ اليشء األكيد هو أن األم تلعب سلطة مهمة جيب
االعرتاف هبا  :إهنا سلطة الرقابة .عىل سبيل املثال  :تهسر األم اليت هلا ولد وبنت مراهقني عىل أن حيظى
ولدها بتجربة جنسية قبل الزواج تساعده عىل ترسيخ وتطوير رجولته ؛ لكهنا يف نفس الوقت تفرض رقابة
صارمة عىل جسد ابنهتا يك تسملها عذراء إىل زوجها .ولو اكتفينا هبذا املثال لكفانا يك نتيقن أن املرأة
يف جممتعات عديدة مكجمتعات منطقتنا تستعمل أدوات السلطة األبوية يف ترسيخ ومترير بعض العنارص
الثقافية غري السلمية اليت عانت مهنا يه بنفهسا.
عزيزيت أنيسة ،قلت إن النساء محتلن أيضا بدور المناء .وهذا معناه أن األم اليت منعت ابنهتا من متلك
حياة عاطفية وجنسية قبل الزواج وجشعت ولدها عىل ما حرمت ابنهتا منه يه نفس األم اليت ستفعل
املستحيل من أجل مضان متدرس ابنهتا وستبذل الغايل والنفيس يف سبيل مدها بأسباب النجاح...
وبالتايل ،أنا أتفق معك يف أن نساء جممتعنا واملجمتعات املشاهبة تزرعن بذور المناء واحملافظة يف
نفس الوقت.
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موجز مداخالت املائدة املستديرة
افتتح األستاذ اجلاميع والباحث املغريب خالد الزكري النقاش حول اإلسالم واحلداثة،
بوضع هذين المنوذجني جنبا إىل جنب ،حبيث ال يبدو أهنام يشكالن نوعا من التناقض
اللفظي .فوزية الرشيف ،االخصائية يف الفزيياء ،قوبلت أفاكرها بالشك وبعدها بالرفض
من قبل طلبهتا يف اجلامعة ،الذين تنكروا ملعارف عملية وحقائق دامغة بسبب تأثري أفاكر
التيارات الظالمية اليت تتحمك بعدة منابر إعالمية خاصة عىل اإلنرتنيت.
هكذا يمت جهر املوروث العيمل العريب بشلك مضاعف ،رمغ أمهيته يف رمس معامل
احلداثة العملية احلالية ،فهذا املوروث تمت حماربته والتنكر له يف الدول العربية اإلسالمية
وحيتقر ويمت جتاهله يف الضفة األخرى من البحر األبيض املتوسط .وهكذا ،حييلنا
مهنجها الفكري إىل حقيقة أن العمل هو لب احلداثة .ومع ذلك ،يبىق الولوج إىل احلداثة
رهينا بعالقة العمل حبقائقه.
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يؤكد الفيلسوف املغريب عيل بمنخلوف عىل رضورة الفصل بني التغريب واحلداثة،
مستندا يف ذلك عىل منوذج اليابان ،الذي مل يتنكر للبوذية أو الشينتو ،يف حني وفر
لشبابه تعلميا يرىق ألعىل مستويات احلداثة .فهذا املثال املعاكس لمنوذج اليابان يف
مقابل املايض العيمل للبلدان العربية املسملة هو خري منوذج إلثبات أن أي تأخري يعزى
لإلسالم أو للثقافات احمللية هو مبثابة عبث تارخيي ،عىل خالف االنزالقات الفكرية
والداللية اليت أصبحت شبه مهمينة يف عامل األفاكر اليت تتناقلها وسائل اإلعالم ،إذ
أن إشاكلية الولوج إىل احلداثة يه إشاكلية سياسية وليست روحية أو باألحرى ثقافية.

لقد قام املؤرخ وعامل االجمتاع واالقتصاد دمحم النايج بتوضيح هذه املقاربات ،حبيث
أشار إلهيا بشلك واحض يف انزالقات هذه املدرسة ،وكيف ميكن التخلص مهنا .مكا يذكر
يف هذا السياق بأن الزاوية شلكت إحدى نقاط القوة املهيلكة يف مواجهة االستعامر،
واليت حمست باحلفاظ عىل الشعور باالنمتاء إىل أمة واحدة داخل البلدان احملتلة ،مثل
بلدان املغرب العريب .واقرتح النايج خالل النقاش أربع خصائص للحداثة والكفيلة
بتعزيز احلوار .ومبا أن املسألة تعترب سياسية يف املقام األول ،فإن موضوع املائدة
املستديرة حييل يف هناية املطاف إىل احلاجة امللحة للحوار والنقاش داخل املجمتعات
اجلنوبية ،وبالتايل جيب توفر الرشوط الالزمة لتحقيق ذلك ،السميا الفضاءات املناسبة.
ومن هذا املنطلق ،فإن املجمتع املدين يصبح نافذة أمل إذ يعترب بال منازع اإلطار الوحيد
الذي يحمس حبوار حر وهادف.
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مداخالت املائدة املستديرة
خالد الزكري
«اإلسالم واحلداثة» ،يبدو أنه من الصعب اإلملام مبعاين هذين املصطلحني ،بيد أننا سنحاول فهمها يف
النقاش حبضور ثالث خشصيات بارزة .السيدة فوزية الرشيف القادمة من تونس ،عاملة فزيياء ،كتبت
مؤلفا حول اإلسالم وهو كتاب مثري لالهمتام ،صادر عن أوديل جاكوب ،حتت عنوان « :العمل احملجب».
ومعنا ،الفيلسوف عيل بمنخلوف ،الذي اشتغل عىل هورسل ،مونتني ،ابن رشد والفارايب ،إخل .إنه خبري
يف الفلسفة العربية .يفضل أن يوظف عبارة الفلسفة العربية عوض الفلسفة اإلسالمية يف كتاباته ،سوف
حناول فهم املغزى من هذه التمسيات .نستضيف أيضا ،دمحم النايج ،اكتب غزير اإلنتاج ،تلىق تكوينا
يف االقتصاد ،كتب عدة مقاالت شيقة جدا وحمفزة ،تدفعنا للتدبر يف اإلسالم والرسول والعبودية .أفتتح
النقاش بتوجيه سؤال عام للك واحد منمك ،ولكن أبدأ بالسيدة الرشيف.
هنمت يف نفس موضوع «اإلسالم واحلداثة» مبسألة العمل أيضا ،اليت حتظى مباكنة جوهرية داخل مفهوم
احلداثة .لكنا نعمل أن القرن السابع عرش شلك طفرة يف جمال العلوم .فكيف ترون هذه العالقة بني
اإلسالم واحلداثة ؟ بلك تأكيد لك واحد منمك يقارب املفهومني من نافذة جماله ،دون أن نبىق حبييس
هذين املفهومني.
فوزية الرشيف
يف الواقع ،هذا اللقاء مهم بالنسبة يل ،وأنا سعيدة بوجودي معمك اليوم .لقد بدأت أويل اهمتاما كبريا
هلذه األسئلة جراء ردة فعل طلبيت يف لكية العلوم بتونس ،يف هناية السبعينات ،عندما اعتربوا أن النسبية
اخلاصة مل تكن نظرية حصيحة وأن إينشتاين أخطأ التقدير .اليشء الذي يدفعنا للتساؤل  :كيف آل بنا
املآل إىل ما حنن هيلع اليوم ،يف حني اكن العمل مزدهرا يف مجيع البلدان اإلسالمية لقرون عدة ؟ يرشح
األستاذ رشدي راشد بوضوح أن العامل العريب اإلساليم مل يكن دوره مقترصا فقط عىل ترمجة النصوص
القدمية ،ولكن سامه أيضا بشلك كبري يف بروز ما يمسى بالعمل احلديث .وبالنسبة يل احلداثة يف العلوم
تعين العقالنية والتجريب...
يبدو يل أنه من املهم االستناد إىل أمساء بارزة مثل ابن اهليمث ،مؤسس عمل البرصيات ،وهو عمل هيمت
برشح ماهية الضوء .فالضوء ال ينبعث من العني .فقد مزي إذا بني نظرية الرؤية ونظرية البرصيات .إننا
بصدد خلق جمال له أمهيته يف الوقت الراهن .أعتقد أنه من الواجب عىل أطفالنا وشبابنا يف تونس أو
أي ماكن آخر ،أن يعرفوا بأن احلداثة يف العلوم هلا باع طويل ،بل كثريا ما نتحدث عن تراث منيس .إن
هذا الرتاث مت نسيانه من كال الطرفني .لقد أمهل عندنا ،مبا أن كربيات اجلامعات مثل الزيتونة بتونس
وأخرى مل تكن وفية لرتاث أسالفها الثقايف ،وعىل الضفة األخرى للبحر األبيض املتوسط ،مت نكران
مسامهة العلوم العربية .ويقصد بالعلوم العربية لك العلوم املدونة باللغة العربية .أعتقد أنه من الرضوري
إعادة قراءة هذا التارخي ،ليس هبدف الغوص يف املايض ،بل من أجل أن نبين معا تارخيا آخر حلضارة
حوض البحر األبيض املتوسط .احلداثة يشء جوهري وسوف أعود ملناقشة هذه النقطة يف حماولة لفهم
األحداث احلالية.
خالد الزكري
لنفهم املوضوع اآلن من وجهة نظر فلسفية أو باألحرى من زاوية فلسفية ،واليت تعترب حزيا للعقل بامتياز،
فكيف تتصور العالقة بني اإلسالم واحلداثة ؟
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عيل بمنخلوف
شكرا عىل استضافتمك يل .عندما رأيت عنوان «اإلسالم واحلداثة» تساءلت ملاذا أصبحت هذه العبارة
مسكوكة ،وملا ال نتحدث عن املسيحية واحلداثة أو الهيودية واحلداثة ،ولكن نقول دامئا اإلسالم واحلداثة.
حاولت أن أفهم السبب وارء ذلك ،وخلصت يف هناية املطاف إىل أن هذه العبارة تعد جزءا من التشنجات
العقلية اليت ميكن أن نصاب هبا .ماذا نقصد بالتشنج العقيل ؟ هو أن ال تنال ما تضع نصب عينيك .ينبثق
التشنج العقيل املتصل هبذه العبارة من المتثالت املشرتكة ،واليت تنبثق عىل سبيل املثال من «رونان» يف
القرن التاسع عرش ،الذي اكن له تأثري قوي يف فرنسا .حفسب قوله ،فإن العرب املسملني يكررون منذ
سمتائة عام أن « :اللـه هو اللـه» .حبيث أصبحوا يف حلقة مفرغة وبالتايل خارج جعلة التارخي الرسيعة.
ولقد كرست هذه الفكرة اليت انتعشت من جديد يف الضفة األخرى ،أي يف العامل العريب اإلساليم ،الذي
عرف احلداثة عن طريق امحللة عىل مرص.
أجد صعوبة كبرية يف استصاغة هذا المتثيل املزدوج  :من جهة ،فكرة جممتع جامد ملدة سمتائة عام ،ومن
جهة أخرى ،فكرة أن األمور تغريت إثر امحللة عىل مرص .وبغية التخلص من ذلك التشنج العقيل ارتأيت
أن أقوم باملقارنة مع اليابان عىل سبيل املثال ،اليت تسبح يف حبر احلداثة دون السقوط يف التغريب .أعتقد
أن إحدى التشنجات العقلية تمكن يف االعتقاد بأن احلداثة تستلزم السقوط يف التغريب .جيب الفصل أوال
بني احلداثة والتغريب .لقد تأخرنا وفرض هذا التأخري نفسه بقوة اآلن ،عندما نقول «اإلسالم واحلداثة»،
نولد انطباعا بأن القطار قد ذهب إىل ماكن ما يف الغرب وأننا حباجة إىل هذا التغريب .ال ! جيب أن
منزي بني التغريب واحلداثة.
إهنا مسألة جوهرية مبجرد أن نقمي هذا المتيزي ،مفا يه احلداثة إذا ؟ سوف أقدم أربع مسات هلا  :تتجىل
الفكرة األوىل يف االستقاللية واليت يرافقها الفصل .أي متكني بعض القطاعات من قبيل تقسمي السلط
التنفيذية والترشيعة ...وتتجسد الفكرة الثانية يف عنرص التسارع الزمين .وتمتثل احلداثة يف فكرة أن
الزمن يعاش بطريقة متسارعة .أما النقطة الثالثة ،مكا يقول هوبز« ،احلامك ،اإلله الفاين» ،مبعىن آخر،
حىت لو احتفظنا بقدسية السلطة فلن يكون هناك أي جتاوز خاريج .وتتجىل الفكرة الرابعة يف املقارنة،
النابعة من حقيقة أن العامل قد اتسع بفعل العوملة املتعاقبة ابتداء من القرن السادس عرش .واالتساع خيلق
املقارنة .إذا أخذت هذه اخلصائص األربع  :التوسع ،االستقاللية والفصل ،التسارع والتجاوز الذي أصبح
جوهريا ،أفهم أن هناك الكثري من احلداثة يف لك النصوص الفلسفية اليت أطالعها ،دون وجود التغريب
فهيا .سوف أتوسع يف مراجع الفرايب وابن رشد يف وقت الحق.
خالد الزكري
ميكننا أن نتوقف عند مسألتني .أن نتساءل عن احلداثة يف النصوص ونقول  :أمل تبق احلداثة حبيسة
اإلطار املفاهيمي فقط ؟ ما يه آثار وتداعيات هذه احلداثة املفاهميية عىل احلياة اليومية والواقع املعاش ؟
بلغة أخرى ،من ناحية ،تلك الفكرة الدنيوية عن احلداثة بصورة مبتذلة ،ومن ناحية أخرى ،ذلك اخلالف بني
رونان واألفغاين .إذ يرى رونان أنه ال وجود للعلوم اإلسالمية .حىت إنه ذهب يف التصور االسترشايق
للقرن التاسع عرش قائال ً :أولئك الذين كتبوا بالعربية ليسوا عربًا .مضيفا بأن ابن رشد اكن أندلسيا
إسبانيا .نرش هذا النقاش يف جملة «احلوارات» يف هناية القرن التاسع عرش.هنا تطرح مسألة املناظرة املبنية عىل احلجج الدامغة .أدىل رونان حبجج لغوية وتارخيية هلا من القمية
ما هلا .يف حني اكتىف األفغاين بردة فعل اعتيادية وانفعالية .هذا ما لوحظ خالل حوار دار بيهنام ،نرش
سنة  ،2005إن مل ختين ذاكريت ،حتت عنوان « :اإلسالم والعمل» ،بيمنا اكن العنوان األويل «اإلسالمية
والعمل» ،اإلسالمية عىل منط املسيحية .أتوجه إىل عامل االقتصاد وأستاذ العلوم السياسية ،كيف ترون
قضايا اإلسالم واحلداثة من زاوية االقتصاد االجمتايع والتارخيي ؟
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دمحم النايج
لقد أحسن األستاذ عيل بمنخلوف صنعا حبديثه عن اليابان ،إذ يعترب هذا البلد مثاال استثنائيا يوحض
مدى النفاق وقرص نظر مقاربة إشاكلية اإلسالم واحلداثة .لقد أحرزت اليابان تقدما أكرث من بعض البلدان
الغربية ،رمغ أهنا ال متلك نفس اخللفية الثقافية .تمكن املشلكة يف أن اليابان ،البلد الوحيد يف العامل ،خارج
الغرب ،الذي الزال ينهتج طريقة إنتاج إقطاعية ،ويه نخسة طبق األصل عن النظام األورويب يف العصور
الوسىط .مكا يقول بعض املؤلفني ،فإن اإلقطاع هو أسلوب اإلنتاج الرأمسايل بامتياز .مل تكن الثقافة يه
املسؤولة عن ظهور الرأمسالية يف اليابان بل البنيات االقتصادية واالجمتاعية .أدى التوسع الكبري الذي
بدأ يف أوروبا خالل العصور الوسىط إىل التقدم فتلته الثقافة .وهذا هو األساس .فملاذا خيلق اإلسالم
عندنا املشلكة جفأة ؟ ملاذا يصبح الفكر والثقافة مها العقدة ؟ مل يزجعين هذا السؤال بتاتا ،إذ عندما كنت
أسري مؤسسة الثقافات الثالث لبضع سنوات باسبانيا ،كنت أعايش مسألة الثقافات الثالث وحوار الثقافات.
لذلك أعتقد أهنا مسألة خداع ،ملاذا ؟ ألنه وبدون سابق إنذار ،عكست املشالك ،حيث اكن النقاش الدائر
عند االقتصاديني يف السابق  -لكمك تعرفون كتاب أرغريي إميانويل بشأن التبادل غري املتاكفئ  -حول
العالقات غري املتاكفئة بني االقتصادات والتسلسل اهلريم لتقسمي العمل .وجفأة انعكست اآلية ،فوضعنا
املشالك يف الثقافة ،مكا هو احلال اآلن .توجد أمم بربرية تعارض ثقافهتا التقدم واآلخرين .إنه حتول
كبري يف املجال .لقد جسلنا تأخرا مؤسفا ! ما زلت أتذكر كتابا عظميا  -أشيد به مرة أخرى  -ملكسمي
رودنسون عن «اإلسالم والرأمسالية» .عندما بدأ عملاء االقتصاد باحلديث عن اإلسالم كعامل ختلف ،جاء
هذا الكتاب املبين عىل رشوحات أهل الذكر ليثبت عىل أن اإلسالم مل يقف يوما عقبة يف طريق التقدم.
وال أدرج يف هذا الصدد التقدم الفلسيف أو غريه .أحتدث عن التقدم من وجهة نظر احلداثة االقتصادية
اليت تعد أم احلداثات األخرى .اإلسالم دين جتاري ،مكا اكن دمحم تاجرا .أرى اإلسالم كبنية حتتية ،ألنه
يف منطقة حصراوية ،قاحلة ،عدمية املوارد ،خلق هذا الدين أسس التوسع املبنية عىل التجارة ،ويف صيغة
اإلمرباطورية اليت نعرفها .عندما استوىل األوروبيون عىل الطرق التجارية أخذت األمور يف التدهور.
فلنضع النقاش يف حمله .إذا كنا نتحدث عن احلرية والدميقراطية ،ذلك أمر .أما إذا كنا بصدد احلديث
عن االقتصاد ،فذلك أمر آخر .يمكن املشلك املطروح لدينا يف أن االقتصاد واملجمتع هشدا حتوال ،بيد
أن الدين مل يتغري .ملاذا ؟ ألنه ال يوجد سبيل آخر .عىل سبيل املثال ،وهذا أمر يصعب تفسريه لملفكرين
الغربيني ،لقد عاش املغرب من العصور الوسىط حىت القرن التاسع عرش حتت وطأة التوسع األورويب.
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لقد عاش وضعا مريعا ،حالة من املوت .لقد مت احلفاظ عىل األمة واإلقلمي ،بواسطة الدين والزاوية .لقد مت
تنظمي األقطاب الصناعية والزراعية الفضاء احمليل واإلقليمي يف أوروبا .يف حني مل يكن لملغرب آنذاك
مبادالت وال أنشطة صناعية .األقطاب الوحيدة اليت استطاعت أن تتوىل زمام أمور هذا اإلقلمي مه الزاوية
واألقطاب الدينية .جيب أن نتوقف عن اعتبار الدين نقطة سوداء .من يزمع ذلك فهو ملحد .ال مشلكة عندي
يف إخبارمك بأين ال أصيل وال أؤمن ،ولكنين أشتغل عىل النصوص وأمحل نظرة خمتلفة .ال يتقامس
املفكرون نفس شواغلنا عن اإلسالم .إهنم منشغلون باهلوامش .إذا اكنت لدهيم مشلكة يف إصالح اإلسالم،
فتلك قضية أخرى .أما عندنا فهي مسألة تقدم أوال .وحىت يف العامل اإلساليم اليوم لألسف ،ال ختلف
الدراسات والكتب أصداء ألهنا ليست «مثرية» .يقوم أناس بعمل دؤوب يف فك رموز النصوص ،ويف العودة
إىل األشياء اليت تسكننا ...لنعد النقاش إذا إىل ماكنه.
خالد الزكري
ميكننا أن نقول إذا بأن الخشص املسمل هو إنسان اقتصادي .فوزية الرشيف ،لقد قال عيل بمنخلوف شيائ
يبدو يل من املهم أن نقف عنده  :قال مبفهوم «ال مركزية احلداثة» إذ تصبح تعددية .لقد أسال املفكرون
القادمون من اهلند مدادا كثريا يف هذا الصدد من قبيل تشاكراباريت ،والذي اعترب يف مؤلفه «إضفاء
الطابع اإلقليمي عىل أوروبا  -فكر ما بعد االستعامر والفوارق التارخيية» ،أن الفكر األورويب ،مهام اكن
جوهر ًيا ،فهو غري اكف لفهم جتربة احلداثة السياسية يف الدول غري الغربية .هل تالحظني مظاهر احلداثة
يف العامل العريب واإلساليم ؟ وإذا اكن األمر كذلك ،مفا يه ؟ مث كيف ميكننا تعريف احلداثة بشلك
خمتلف ؟
فوزية الرشيف
توجد مظاهر احلداثة .إال أن هناك أيضا نقطة انطالق تبدو يل غاية يف األمهية ،واليت أشار إلهيا عيل
بمنخلوف ،وتتعلق مبسألة االستقاللية .بالنسبة يل ،ال ميكن تصور حداثة دون استقالل الفكر .يف بالدنا،
نتحدث عن استقاللية الفكر وما يمسى باحلقيقة يف العمل .ويف العمل ،ال وجود حلداثة دون التساؤل حول
ماهية العمل .فالعمل ال يقدم احلقيقة املطلقة ،بل يقرتح حقيقة هشة وقابلة للدحض ،رؤية مؤقتة ومضطربة
حلقيقة الويح .إذا عدت اليوم إىل قضييت األوىل ،ما حيدث لألسف يف بالدنا ،لكها حماوالت للعودة إىل
احلقيقة اليت يه حقيقة الويح .ونتيجة لذلك ،فإن العمل يواجه حتديا حقيقيا ،إذ نريد ربط العلوم بالنص
املقدس بشلك مطلق .توجد تيارات شىت تديع أن لك احلقائق موجودة يف النص القرآين ،االنفجار
العظمي ،الثقب األسود ،إخل .وهذه ليست بظاهرة صغرية .أولئك الذين هيمتون بقضية العمل هذه يف البلدان
اإلسالمية ينرشون العديد من الكتابات ،خاصة عىل اإلنرتنيت ،هناك مواقع مكرسة بالاكمل هلذه املواضيع،
وهناك بالفعل تشكيك يف الفكر .واخلطري يف األمر أن هذه الظاهرة أصبحت تكتيس أمهية كبرية .أنشأت
يف اململكة العربية السعودية جلنة اإلجعاز العيمل للقرآن سنة  1983وقدمت منح دراسية ،باإلضافة إىل
تجشيع مجيع األحباث اليت تصب يف مىحن هذا التوافق الذي ذهب بعيدا .ينجذب الطالب والشباب إىل
حد كبري هلذه الصيغة من العمل ...عندما نتحدث عن التأخري ،فإننا نعود إىل رونان ال حمالة .وبرصف
النظر عن بضع احملاوالت يف القرن التاسع عرش وأوائل القرن العرشين ،فنحن يف فرتة تقهقر مقلق
للغاية .أخىش أننا نبتعد معا يمسى باحلداثة.
خالد الزكري
نبىق يف منوذج االستقاللية الذي يقودنا إىل المتيزي ،والذي يعترب مكونا تركيبيا أساسيا للحداثة .هل هناك
رشوط لالستقاللية واستقالل الفكر يف العامل العريب اإلساليم ؟
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عيل بمنخلوف
ألجيبمك ،أود أن أبيق عىل التفاعل مع زماليئ ،أبدأ باحلديث أوال عن اليابان مث أمكل بعد ذلك خبصوص
احلقيقة العملية .لقد راقين كثريا ما قاله دمحم النايج .عندما قام وزير اخلارجية الياباين جبولة يف
أوروبا يف آواخر القرن التاسع عرش ،عاد إىل بالده وقال ما مضمونه  :ما ميزي البلدان األوروبية عنا هو
التعلمي ،لنطور إذا نظامنا التعليمي .فمل يطعن أبدا يف النظام الثقايف ،والشنتو والبوذية .وبعد جيل واحد،
يف سنة  ،1913نرشت اليابان  -اليت اكنت أفقر من اململكة املتحدة والواليات املتحدة  -أمعاال أكرث مهنام.
يعاين العامل العريب اإلساليم من جعز تعليمي حقييق ،لكنه غري مرتبط بالنظام الثقايف اإلساليم ،بل
مرتبط باختيارات سياسية ضارة تعلل هذا العجز يف التعلمي .وحييلنا ذلك إىل الرابط مع احلقيقة العملية.
مكا قالت بالفعل السيدة الرشيف ،يف لك احملارضات اليت ألقهيا يف املغرب واجلزائر ومرص ...أجد
أيضا تلك الفكرة اليت أعتربها تشنجا عقليا ،واليت تتعلق بالبحث عن العمل يف الكتاب املقدس.
يف هذا الصدد ،يقدم املايض التارخيي والفلسيف هامشا لتوضيح اجلواب .سوف أجيب بابن رشد،
والذي ميزي بني «احلق» ،مصطلح ذو داللة دينية ،وبني «احلقيقة» ،املرتبطة بالتفسري املقدس .مكا يتحدث
أيضا عن «احلجج» و«الرباهني» (احلجج والرباهني واإلثباتات) .ويقول بوضوح يف «فصل املقال يف ما
بني احلمكة والرشيعة من اتصال» ،أن هناك استقاللية وفصل ما بني «الصحيح» و«احلقييق» .فالصحة
العملية ال تتصل باحلقيقة .أضف إىل ذلك أن كتابات ابن رشد شلكت لبنة أساسية لتحقيق ما وصل إليه
العمل األورويب الكوبرينييك.
مل يتحدث كوبرنيكوس أبدا عن احلقيقة وإمنا عن مالءمة الفرضيات وحصهتا .عندما قرأت «مقدمة
أوسياندر» لكتاب كوبرنيكوس ،وكأنين أقرأ متاما مصطلحات ابن رشد ،مبعىن أننا سوف نتقدم ،برصف
النظر معا تقوله النصوص املقدسة ،ألن هناك حصة عملية واليت ختتلف عن احلقيقة الدينية ،واليت الجتسد
بدورها احلقيقة لكها .ميكننا استخدام العمل كوسيلة ،من خالل وضع الفرضيات كأدوات من دون التفكري
يف أهنا معزولة عن الواقع أو حىت عن احلقائق .أجيب األخشاص القائلني «بأن العمل يوجد يف القرآن»
بقول « :إذا ،تريد أن ترشح القرآن ألن العمل قابل للخطأ والقرآن صاحل مجليع األزمنة ،وإذا ترغب يف
قراءة القرآن ،فابتعد عن العمل ،ألنه قابل للتغيري عىل خالف القرآن» .ومبا أن اخلطأ وارد يف العمل فإن
الدين معصوم من اخلطأ .جيب أن نتوقف عن تقيمي املعرفة بأصوهلا .وجب تقيميها وفقا لصحهتا .ال توجد
العلوم وحدها.
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عند السؤال عن االستقاللية ،انظروا إىل الرشيعة  :إذ ال متلك حصانة ذاتية .فهي دامئا ما ترتبط بالفتوى،
أي الفتوى يف قضايا معقدة تؤرق الناس .مرة أخرى ولألسف ،نسقط يف المنوذج االستعامري الفرنيس
الذي أزال الرشيعة يف القرن التاسع عرش يف اجلزائر ،باعتبارها متجاوزة ،عفا علهيا الزمن وال تعرف
التغيري .بيد أن الفقه يتغري دامئا بتغري الزمن .والتغيري هنا مبفهوم احلداثة ،بعيدا عن لك تغريب ،منصوص
هيلع يف الرشيعة ،وليس للرشيعة حصانة.
خالد الزكري
هناك مفهوم «املصلحة» ،وهو مفهوم جدا يستشف عند قراءة القرآن فميا يتصل بالواقع واحلياة اليومية.
هل توجد مظاهر احلداثة يف حياتنا اليومية ؟
دمحم النايج
نعم ،يكيف مشاهدة ما يطرأ يف املجمتعات .لنأخذ مثال املجمتع املغريب الذي أعرفه جيدا  :إنه متقدم جدا
يف ممارسته ،يف عيشته مقارنة بالدين .نبتعد يف العديد من املامرسات االجمتاعية عن األحاكم الدينية.
أعتقد أن ما حيدث لملتدينني يف جممتعنا ،هو هذا الويع بالمتزق الذي يدخل يف احلياة ،مما يولد حماولة
لالنغالق .ويف املقابل ،ملعرفة العالقة بني الدين والعمل يكيف تصفح االنرتنيت .يتوفر اإلسالميون عىل أدوات
حتدث جلبة وضوضاء حول هذا املوضوع .لكن الناس ال يكرتثون لذلك ،بل يخسرون منه .منذ البداية اكنت
حالة انغالق املتدين حارضة ،إذ مل يمت تأويل النص القرآين دفعة واحدة ،لقد مت االشتغال هيلع لفرتة طويلة.
استغرق األمر قرو ًنا خلمت النص بأمانة وبإخالص مع القراءات السبع.
ألنه اكن هناك ويع واحض بأن األمور مل حتدث داخل القرآن ،وإمنا يف اخلارج .إذا مل تكن هناك حداثة
اقتصادية يف دول اإلسالم ،فيعزى ذلك إىل كوهنا منطقة حصراوية عانت الكثري من حش حاد يف املوارد
املائية ،ويه منطقة مل تكن فهيا الزراعة قادرة عىل فك عزلة املجمتعات القبلية .لنعد قراءة «دويب» ،املؤرخ
العظمي للعصور الوسىط .مل يتحدث هذا األخري قط عن الديانة يف وصفه لملجمتعات الغربية ،كيف اندثرت
القبائل وكيف ظهر الفرد ودور االقتصاد ...حتدث عن الكنيسة مرة واحدة عندما لعبت دورا إجيابيا يف
التمنية االقتصادية .ملاذا جيب التفكري يف مستقبلنا عىل أساس ما هو ديين ؟ ال تمكن املشلكة هناك.
السيد بمنخلوف ،لقد قلت أمرا يف غاية األمهية مفاده أن األسس االجمتاعية شلكت أساس التمنية يف
اليابان .ولقد اكن السلطان موالي احلسن قد أرسل طالب إىل اليابان لكهنم مل يعودوا .لعب التعلمي دورا
يف تقدم اليابان ،وبعده منوذج كوريا .يف احلقيقية ،القضية سياسية وليست دينية .فملاذا دمرت السلطات
العمومية منظومة التعلمي باملغرب ؟
بدأت املدرسة يف تشكيل خنبة منذ الستينات والسبعينات ،وذلك خلق حتديا كبريا .مل تكن تطرح مسألة
الدين أصال يف احلراكت اليسارية يف السبعينات  :لقد كنا مجي ًعا ملحدين بالفطرة ،وكنا خمطئني .ألننا
مل ندرك أمهية اجلانب الديين .اكنت السلطة واعية بدور املدرسة فدمرهتا .فكيف تتوقع أن يتطور الفكر
احلديث يف حجور الفرئان ؟ اليوم ،مل تعد هناك مناقشات ومل تعد هناك لكيات باملعىن الدقيق لللكمة .جنهل
حىت من أين جاء اجليل اجلديد من املعملني .تمكن املشلكة يف تدمري املدرسة .ال ميكن امليض قدما يف
غياب خنبة ال متلك فرصة التعبري عن فكر فردي لتكون فعال خنبة مبا لللكمة من معىن.
خالد الزكري
حىت لو أردنا نزع املركزية عن احلداثة بالنسبة للغرب ،فهناك جمال للتفكري الديين من أجل امجليع .هل
توجد فضاءات مستقلة معدة لتفكري حر فعيل .إذ جيب التوفر عىل مساحة مستقلة للتفكري من أجل خلق
منط حياة جديد .هل يوجد يف العامل العريب اإلساليم فضاءات معدة الستقاللية التفكري ؟
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عيل بمنخلوف
تتحدث عن فضاءات مستقلة للتفكري .وأرى أنه من الرضوري المتيزي يف هذه البلدان بني املناطق الساحلية
واملدن الكربى ،املناطق الداخلية واملناطق القروية .حيث تتطور التجمعات يف املناطق الساحلية واملدن
الكربى .تتاح إماكنية وجود فضاءات صغرى لملناقشة ،ولو أن هناك جعز حاد يف تنظمي املناقشات مع
وجود طلب قوي .يلجأ الناس كثريا لوسائل اإلعالم من أجل املناقشة ،السميا الصحافة املمسوعة حيث
يطلقون العنان للتعبري عن األفضل واألسوأ ،مكا يلجؤون يف غالب األحيان لإلذاعات اخلاصة للتعبري عن
املشاعر اجلياشة .لكن ،وبشلك أمع ،أعتقد أنه رهان كبري جدا .وما نتحدث عنه اليوم هيم المنو الشامل
للجميع ،ويرتبط بالتمنية وليس فقط بمنو رأس املال .بيد أنه عندما نطور التكنولوجيا الرمقية ،رونو بطنجة،
بيجو بالقنيطرة ،اخلط فائق الرسعة ...لكها إجنازات عظمية ،لكهنا تتعلق حباالت فردية ال تستطيع إخفاء
الفقر املدقع للبنيات القروية ،وجعز املنتجات املغربية عىل االرتقاء .نريد صنع السيارات لتصدر من املغرب
يف اجتاه بلدان عربية مثل مرص .إال أن فرنسا تستغل املغرب كبلد للتصنيع والتنفيذ .يبدو يل أن البلدان
العربية قادرة عىل االبتاكر وليس فقط التصنيع .اكن ذلك وارد احلدوث لو مل يكن التعلمي عاجزا...
أركز عىل الفوارق يف املناطق القروية ،حيدد سن الزواج يف الثامنة عرش ،بيد أن هناك استثناءات للفتيات
البالغات ثالثة عرش وأربعة عرش سنة يف مناطق باألطلس املتوسط .تقوم امجلعيات بالكفاح  :وأشري بصفة
خاصة إىل مؤسسة يطو .يكيف ثالمثائة أورو إلنقاذ الفتاة من هذه احملنة  :زواج يف سن الثالثة عرش
وإجناب طفل يف سن الرابعة عرش وطالق يف سن اخلامسة عرش مث العودة إىل بيت األهل مبأساة ضياع
فرصة حياة طبيعيىة .توجد حاالت اكرثية مرتبطة ارتباطا وثيقا حبقيقة أن مناطق التجمعات السكنية
والساحلية حظيت بأفضلية المنو أو ما أطلقمت هيلع فضاءات خاصة حبرية الفكر.

فوزية الرشيف
أعود إىل مسألة العمل .أنشأت يف القرن التاسع عرش أاكدمييات ومؤسسات يدرس فهيا العمل احلديث
يف تونس وطهران ومرص .اكنت عبارة عن أاكدمييات عسكرية .ومل تسمتر هذه التجربة مع أهنا شلكت
انطالقة مهمة .أود أن أشري إىل أنه طوال القرن التاسع عرش ،وحنن نسىع لتدارك التخلف العيمل ،لكننا
ارتبطنا بالعلوم التطبيقية أكرث من العلوم نفهسا .وهنا مربط الفرس.
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من أجل صناعة السيارات واهلواتف النقالة اليوم ...حنتاج إىل العلوم البحتة ونظرية الكوانطا .سوف
يبىق حالنا عىل ما هو هيلع ،إذا مل نقر بأن مسألة التعلمي يه من تقف وراء ذلك وبأن املعرفة يه مفتاح
التقدم .عندما نتحدث اليوم عن العمل فذلك أمر معقد ،ألننا ال نتوفر عىل قواعد رصينة للعمل يف بلداننا،
وحنتاج إىل وقت طويل من أجل إدراك ذلك .سوف يكون من املعقد جدا أن أرشح لمك نظرية الكوانطا عىل
أن أقول أن هذا النص املقدس يعين االنفجار العظمي .أظن أن هناك فعال نقاش حول التدريس واملدرسة...
لقول كيف نكون أقوى يف عامل ال يريد إعطاء التالميذ سوى أشياء هسلة وجذابة ،وكيف ميزيون بني املعرفة
العملية واملعتقدات ؟ أرى أن هناك مشلك أكرث تعقيدا تعاين منه بلداننا ،إذ ال منلك تقاليد عملية بقواعد
رصينة .جيب أن ندرك ذلك جيدا .فلك ما نقوم به يف جمال البحث العيمل يعمتد بشلك كبري عىل اخلارج.
هناك أشياء كثرية مبنية عىل أساس الرياضيات ولدينا تقاليد قوية لكهنا ال تستغل كفاية .وفميا يتعلق
بقضية احلريات والفضاء ،يف تونس هناك تطور فعيل ملا أمسيه باحلداثة ،أي االعرتاف بالفرد ،أي املجمتع
املدين .ولقد مت ،منذ سنة  ،2011طرح مجيع القضايا ولك الطابوهات ،مبا فهيا تلك املتعلقة بوضع املرأة
واملثلية اجلنسية ،ويه قضايا صار يناقهشا املجمتع املدين وليس السلطة السياسية .ويطرح هنا أيضا
سؤال كبري  :كيف ميكن أن جنعل من هذا املجمتع املدين اخلالق جممتعا قادرا عىل الفعل ؟
دمحم النايج
يف رأيي إن رشوط االنفصال متوفرة ولكن هناك حاجة إىل األدوات .سوف أقدم لمك أمثلة من صلب
جتربيت .لقد دعيت إىل إقلمي بين مالل من أجل تقدمي قراءة حول سورة الفاحتة .واكن هذا يف إطار أحد
املوامس آنذاك .ولقد قدمت نيص وأنا أرجتف من ردود األفعال اليت قد تمجن عن قراءيت ،إال أنين دهشت
بروعة النقاش وجودته ،وحقيقة أن الناس اليوم يتقبلون فرضيات تسىع ملساءلة ماكنة القرآن يف املجمتع.
إين مقتنع بأن امليض قدما يف النقاش ،عىل قول بوتريو ،مرتبط بالتعاطف يف التعامل مع املشلك وليس
اخلضوع للتعالمي الدينية .ال ميكن أن نناقش اإلسالم بيمنا حنن أعداء له .علينا معاجلته بصفتنا أخشاصا
نحمط إىل التقدم ألن مشلكتنا تمكن يف الفهم وفك الرموز من أجل التقدم .ميكننا االستعانة باملفرسين
العمظاء مثل الطربي يف فتح عوامل خفية ،إذ ال ميكن احلديث بلساهنم يف متديد نقاهشم .هؤالء األخشاص
قدموا لنا وال يستطيعون إخبارنا .االنفصال موجود ،لكن املدرسة ال تضطلع بدورها يف تكوين الشباب،
فلن ميتلك هؤالء األدوات الالزمة للتفكري بجشاعة .فالسياسية ليست ما هو ديين .يف املغرب ،جنح احلزب
اإلساليم العدالة والتمنية يف الظفر باملركز األول يف االنتخابات السابقة  :مل يحجن لكونه حزبا دينيا،
وإمنا ألنه حتدث عن الفساد يف ظل احتضار األحزاب اليسارية .أولئك الذين صوتوا لصاحله مه يف
الغالب من العامل احلرضي وليس لدهيم نفس املبادئ .هناك بعض التقدم ،ولكن السلطة أغلقت مجيع جسور
التواصل يف الفضاءات العمومية.
رشدي راشد
بعيدا عن احلشو واللغو هذه مائدة مستديرة ممتازة ،يضبط فهيا املتدخلون موضوع نقاهشم ،مكا أهنا
موجهة ومسرية بشلك جيد .ال وجود للحداثة .تكون احلداثة أساسا عملية وفلسفية .هناك أربع أو مخس
حداثات مرت يف تارخي البرشية .هناك حداثة القرن الرابع قبل امليالد وقد اسمترت لقرون .وهناك حداثة
القرن التاسع والعارش .مكا أن هناك حداثة القرن السادس عرش والسابع عرش ،وقد اسمترت بدورها
لعدة قرون .وأخريا هناك حداثة اليوم ،واليت تتسم باالختالف .يشلك موضوع احلداثة بصفة عامة مشلكة
حقيقية للصحف يف هذه احلالة ،وليس للعمل العيمل .إنمك عىل حق متامًا ،اإلسالم ليس هو القضية .متت
اإلشارة إىل ابن رشد وأنا أضيف ابن تميية ،ويعترب أكرث عقائدية من اآلخرين .ويقول يف شأن العلوم عىل
أهنا شاملة للجميع وليس للدين عالقة هبا.
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يعد التفسري احلايل البن تميية هراء ،ألسباب سياسية نعمل من يقف وراءها .أعرج عىل اليابان واحمسوا
يل بإنعاش ذكرى خشصية  :لقد اشتغلت كأستاذ يف جامعة طوكيو .وقد درست وتابعت كيف أن األشياء
تطورت يف اليابان .لقد اكنت البداية مع العسكريني ،إال أهنم قاموا بيشء مهم للغاية مل تقم به مرص.
إضافة إىل األمور العسكرية ،أرسلت اليابان عددا أقل من البعثات إىل اخلارج .لقد فضلوا استقدام
األخشاص من اخلارج إىل جامعة طوكيو السميا جامعة كيوتو واكن جلهم من أملانيا ويقومون بتكوين
األفراد حمليا .وهذا هو الفرق األسايس ،أولئك الذين أرسلومه يف وقت الحق ،أرسلومه إىل أمه املراكز
يف أوروبا ،وليس يف املناطق اخلاضعة للسيطرة االستعامرية مثال .بالنسبة للرياضيات ،أرسلوا مبارشة
عند هيلربت ،أي إىل غوتنغن ،ومل يرسلوا حتت تأثري الوجود االستعامري يف املنطقة .املشلك ليس يف
اإلسالم إطالقا .قضية اإلسالم هذه تستحوذ عىل الكثري من املساحة بسبب دول اخلليج .جيب أن نعاجل
املوضوع بشلك مملوس.
السيد داران
ترتبط أسباب غياب املناقشة ،أو القدرة عىل خلق نقاش يف الفضاء املغريب بالسلطة .ملاذا هناك رغبة يف
املناقشة ولكن حتول دون ذلك يف هناية املطاف ؟ خناف من التشكيك يف أفاكر أو أمناط تفكري جامدة
يف العامل الديين والعامل غري الديين .ومبا أن هناك ويع مكتسب ،أين تمكن الصعوبة يف الغلو أكرث يف
املناقشات ؟ بالنسبة يل ،يتطور املجمتع جيدا عندما تدور فيه املناقشات باسمترار.
عيل بمنخلوف
أشكرمك جزيل الشكر عىل إثارة قضيتني مهمتني .خبصوص إدالء رشدي راشد ،فأنا أتفق معك لكيا .يف
الواقع ،يقول أفالطون أنه ال ينبيغ القيام باألمور برسعة كبرية .وجيب إقامة المتيزي وأعتقد أن احملطات
األربع اليت أرشت إلهيا تسري إىل حد كبري يف اجتاه حلظات التسارع الزمين اليت ميكننا أن حنددها
لكحظات من احلداثة .ما يلفت النظر يف احملطات األربع اليت اخرتهتا وهو القيام بالعديد من الرتمجات
خالهلا .الرتمجة جتعلنا نرثي لغتنا عن طريق اإلهسامات اخلارجية وهذا يشء مهم .والفهم هو األساس
عىل حد تعبري السيد دمحم النايج ولكمة «فهم» جوهرية .أردد دامئا أننا نرتمج لنفهم ؛ وال نرتمج إلعادة
معاين قامئة  :نرتمج لنفهم .بالتايل فالرتمجة والفهم يف ظل حلظات التسارع الزمين معليات جوهرية.
أقدر اإلشارة إىل ابن تميية .وأقول دامئا أنه هو والغزايل مل يعارضا الفلسفة أبدا مكا هو متداول ،أبدا،
عىل اإلطالق ،لكوهنا تيارات منفصلة .وهذا يعين ،أنه لطاملا اعتقدنا ،يف القرون الوسىط ،أن الفلسفة
تساوي الفكر «األرسطوطالييس» .حصيح أن لدينا الكندي ،ابن سينا ،الفارايب ،ابن رشد ،أرسطو .لكن
هناك تيارات جتريبية أخرى« ،شكوكية» وذاتية ،ويه تيارات فلسفية مهمة .ولك ما طوره ابن تميية من
«شكوكية» جتاه املنطق الكوين جدير بالثناء  :إنه تقليد «سيكستوس إمبرييكوس» و«الشكوكية» اليونانية
العظمية ،اليت لطاملا خسرت من القياس املنطيق ألرسطو وطاملا أثار هذا األمر نقاشا وجداال حقيقيا.
الغزايل فيلسوف عظمي مثل باساكل .عندما يقول باساكل « :دياكرت قابل للشك وبال فائدة» ،لن نقول
إن باساكل يعارض الفلسفة ،وإمنا بصدد تطوير يشء آخر .وعندما يقول الغزايل «الفارايب وابن سينا
قابلني للشك وبال فائدة» ،نقول حينئذ إن الغزايل يعارض الفلسفة  :ولعل هذا أمرا خسيفا .فهناك العديد
من الفلسفات .ما راقين يف مداخلتك بالتحديد هو التعددية والمتيزي ،ألهنا قضية جوهرية .لقد حتدث
سيد داران عن الرغبة واخلوف .لقد كنت أملك رغبة املناقشة ،ولكن يزجعين اخلوف مهنا .مع تقديم يف
السن ،أحب املجمتع الذي أحندر منه ،إنه املجمتع املغريب .أعيش منذ أربعني سنة يف فرنسا ،ألن «الرغبة
واخلوف» يولدان شدة قوية .أرتاح يف أوروبا من املغرب  :إنه االستقرار .مكا أحب املغرب حقا ،ألنه ميثل
الشدة ،اليت تعج يف لك ماكن ،يف التوترات ،يف التناقضات .يوجد االثنان فعال «الرغبة واخلوف».
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احمسوا يل أن أكون متفائال ،إن اخلوف يتبدد أمام الرغبة .لقد قاهلا السيد خروز  :هناك يف بعض
األحيان أشاكل من املرافقة ،حىت داخل اهليالك اإلدارية للدولة .حصيح أنه يف بعض األحيان ،عندما
تذهب إىل مركز الرضائب ،تشعر وكأنك تدخل إىل الجسن .جند ذلك التناقض باسمترار .دامئا ما أكون
حذرا ويقظا ،بيمنا يف أوروبا أنعم بسبات فكري.
دمحم النايج
لسوء حظنا أننا أمام أوروبا .لقد اكنت اليابان بعيدة ولكن مت احتالهلا .اكنت مرص  -اليت يقول االقتصاديون
الكثري من اخلري عهنا يف القرن التاسع عرش  -الدولة الوحيدة اليت عرفت ظهور بوادر الهنضة ،إال أهنا
أجهضت بسبب تواجد األوروبيني.
مداخلة
ً
سؤال يتعلق بشبكة القراءة املكونة من أربع نقاط .قد تكون قضية معرفية .لقد حتدثت عن العقل بدال من
سبب استقاللية العقل .لقد حتدثت عن تسارع الزمن والعامل اآلخذ يف التوسع ،والذي يقدم عنارص مقارنة
أكرث أمهية .أتفق مع النقاط الثالث األوىل ،أما بالنسبة للنقطة الرابعة فقد أرشت إىل «ذكرى إله البرشية
الفاين» .أسأل نفيس هذا السؤال  :أليس هذا المنوذج مستعا ًرا من الغرب ؟ أال ينبيغ التفكري يف نظام
مفتوح إذا ما أردنا إعادة التفكري يف جممتعاتنا ؟ أنا ال أقول بالتفكري يف نظام مع إله يح ،ولكن عىل
األقل يف إطار يتعايش فيه كالمها.
عيل بمنخلوف
خبصوص النقطة الرابعة ،فقد ذكرت «الليفياتان» هلوبز« ،احلامك ،اإلله الفاين» .أعتقد أن التقديس ينتقل.
لذا ،فعندما ال يمت وضعه يف السلطة الدينية ،فإن السلطة ،عىل لك حال ،ستعيد إضفاء الطابع املقدس
علهيا .حنن نطيع القوانني ألهنا قوانني .أقتبس من مونتني قولته «نطيع القوانني ليس ألهنا عادلة بل ملجرد
أهنا قوانني» .إن استعادة القوانني ال تعين اإلشارة إىل جتاوز مبارش ،بل ألهنا قوانني ،أي أن تقوم
بإيقاف نظام التربير تلقائيًا .وهنا جتد نفسك يف خانة اإلميان .وينص البند اخلامس لإلعالن العاملي
حلقوق اإلنسان عىل  :إميان اإلنسانية باحلقوق األساسية .لذلك فعندما ال يكون التقديس دينيا فهو ينتقل.
مداخلة
لدي سؤال للسيد النايج .هل يرجع ذلك إىل حقيقة أن العامل العريب واإلساليم ،وخاصة املغرب الكبري،
اكن يعمتد منذ ستني سنة  -أي جيلني  -عىل كون املجمتع اليوم يأخذ منعطف احلداثة وقوى خمتلفة
تعارضها ؟ وعىل حد قولك ،تلقينا صفعة يف السبعينات ،كنا نظن أننا نسري عىل الطريق الصحيح.
بالنسبة لنا ،حنن الذين نعيش يف فرنسا ،هناك تأخر حقييق .عىل سبيل املثال ،جند يف املدارس الثانوية
أن بعض اآلباء ال يريدون ألطفاهلم أن يأخذوا دورات يف العلوم الطبيعية .هناك يشء راخس بطريقة فهمنا
للحداثة.
دمحم النايج
بالنسبة للسلطة ،من الواحض أن لدينا هنا سبب للنقاش  :السلطة ستبذل مجيع االسرتاتيجيات املمكنة للدفاع
عن مصاحلها .ولكن بالنسبة ملسألة عودة املتدينني ،بالنسبة يل ،فهي ليست مسألة القوة ،إهنا مسألة المتزق.
ذلك ألهنم يشعرون بأن املتدين خيرس ،وأن منوذجه مل يعد قامئًا ،ومل يعد قادرًا عىل اإلقناع .هذا أيضًا
عالمة عىل التقدم  ،لكن لألسف ،ال يوجد لدى املجمتع الوسائل ملواجهته نظرا لضعف التعلمي والمتدرس.
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فوزية الرشيف
ً
أود أن أضيف شيئ عن التعلمي ودروس العلوم الطبيعية ونظرية التطور عىل وجه اخلصوص .هذه ظاهرة
حديثة متت مالحظهتا منذ المثانينات ،ومن الواحض أهنا مرتبطة بصعود اإلسالم السيايس .لقد بدأت
أشتغل يف ميدان التدريس سنة  1964ومل يكن هناك أي رفض لدراسة العلوم عىل اإلطالق ،بالنسبة
ألساسيات العلوم يف الستينات .وبشلك تدرجيي ،يف السبعينات ،عندما احنرف التعلمي عن مساره ،ألن
ً
بدال من اختيار اليسار .وقد حدث هذا يف عدد من
األنمظة السياسية فضلت اختيار املرشوع اإلساليم
البلدان ،ويف هذه املرحلة بدأ االحنراف عىل مستوى املدرسة .أعتقد أننا ال نعيط أمهية اكفية لذلك ،ألنه
عندما نرى اليوم تطورات عمل األحياء يف العامل ،ال يوجد يشء غري العمل يف الواجهة .من احملرج للغاية
أن نرى الطالب يرفضون االسمتاع إىل عمل البيولوجيا ونظرية التطور .وهذه نظرية وليست حقائق .ويطول
احلديث يف هذا الصدد ألننا مل نعد نعرف حىت ما هو العمل بعد اآلن .يف الواقع ،جيب أن يكون اآلباء
أكرث وع ًيا وأن يفهموا أن مستقبل أطفاهلم هو حضور الفصول الدراسية والفهم .هناك جتربة مشوقة يف
تونس خبصوص تأطري التالميذ خبصوص نظرية التطور ،وخلق اجلدل حول املوضوع ،إخل .أعتقد أن هذه
التجربة ميكن تعمميها .إذ هناك الكثري من األحباث حول كيفية حماربة هذه الرؤية السائدة عند عدد من
املغاربيني ،ولعل هذا اخللط بني املرجعية العملية واإلحاالت الالهوتية ،يطرح تساؤال حقيقيا .جيب أن نأخذ
أيضا بعني االعتبار وجود رؤية مركبة لتطور احلياة .وهذا سؤال جاد يستحق املناقشة.
عيل بمنخلوف
أنت عىل حق ،تزداد التوترات عندما تكون هناك تغيريات .منذ المثانينات ،أصبحت املرأة تتواجد بشلك
مزتايد يف الفضاء العام .إهنا حقيقة ال تقبل اجلدل .هذا الوجود العام لملرأة  -سواء اكنت جحمبة أو
ال  -يعطل فعل ًيا القوى الرجعية والقوى املعادية للنساء .أنت تعرف أن النساء هن من يعاين من المتيزي
العاملي بغض النظر عن املجمتع .انظروا إىل اهلند والصني ونقص مائة مليون أنىث ،حيث يمت اإلجهاض
عندما يتحدد جنس اجلنني .لذا ،فإن قضية املرأة مسألة كبرية وحارقة .مث حتدثت عن التأخر يف العلوم
البيولوجية ،لن أقول تأخر ،وإمنا حرص .يف الواليات املتحدة ،اإلجنيليون يؤسسون اجلامعات اليت تؤمن
باخللق ضد التطور ،األمر ليس مسألة اإلسالم وحده .إهنا حركة اكملة ،جند يف لك ماكن ،مقاومة وحرص
وليست مسألة تأخر ،مكا قالت األستاذة الرشيف.
جيب علينا أن جند باسمترار وسائل النرش لندافع بفعالية .لعل سذاجة رجل العمل احلقييق تمتثل يف
اعتقاده أن العمل سيسود لوحده .لنستعرض حلظة جاليليو  :مل يكن األمر كذلك .خلق كوبرنيكوس وكبلر
عملا ومل يواجها أية مقاومة .استغرق األمر مثانني عاما بعد  ،1543حمامكة غاليليو ،الذي يقول يف
األساس ،هذا يكيف ،ال بد لنا من تغيري أشاكل التعلمي ،ووقف اللكيات اليسوعية والدومينياكن الذين يعلنون
فكرة ثبات األرض يف مركز العامل ،هنا واجه غضب الكنيسة .كبلر أيضا أرسل له لكمة جارحة ،قائال أنه
قد بالغ ومحتس كثريا ،كيف ال ومه يعملون دون ضوضاء حىت ذلك احلني بفرضيات كوبرنيكوس .يف سنة
 ،1616مت إدانة استخدام فرضية كوبرنيكوس بعد استخدامها لمثانني عاما .لذلك ،هل حنن عىل استعداد
ملناقشة العمل مكا فعل غاليليو ؟ هذا هو السؤال احلقييق.
دمحم النايج
يمتتع املغرب بقدر حمرتم من احلرية الفكرية يحمس لك بكتابة ما تريد من أفاكر ؛ حىت لو اكنت نصوصك
ضد اللـه والرسل واألنبياء .وال تبدأ املشالك إىل عندما تصل هذه األفاكر إىل العموم عرب وسائل إلعالم
والسياسيني .وبالتايل ،لكام اقترصت النقاشات عىل أهل الفكر والثقافة بعيدا عن اإلعالم والسياسة ،فلن
نواجه أية مشالك.
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مداخلة
أنمت وال ريب من النخبة ؛ وأنمت مفكرون رائعون حقا ،وعملمك ،حبر بال ضفاف .لكن أال ترحجون أن هذا
الوضع رمبا يتسبب لمك يف نوع من الفصام عند مقاربة موضوع التقليد مقابل احلداثة ؟
أستاذ خالد ،تساءلت حولت انمتاء ابن رشد لألندلس وانمتائه إلينا ،فرحجت أنه أقرب إلينا .خشصيا،
أعتقد أنه أندليس وينيمت إلينا أيضا .فال تناقض بني انمتاء ابن رشد لألندلس وانمتائه إلينا ؛ ميكن أن
نكون «حنن» يف أشياء كثرية .ما تفضلمت به هو ما دفعين إىل طرح هذا السؤال .ويف احلقيقة ،مشلكتنا
ليست يف احلديث برباعة عن املايض ،لكن يف مناقشة كيفية جتاوزه عرب مناقشة ممثرة .ويبدو يل أن هذا
مشلك مشرتك بني املغاربة واجلزائريني والتونسيني ...خاصة الشباب مهنم.
كيف ننخرط يف احلداثة ؟ برصاحة ،لدي انطباع مفاده أنمك بخشصيتني اثنتني  :خشصية أوىل تربز
عندما «تكونون عىل حقيقتمك» وخشصية ثانية عندما «تكونون بيننا» .أتفق متاما معمك عندما حتدثمت
عن إماكنية إتباع منوذج اليابان ،خاصة منذ بدء اخنراطها يف احلداثة .لكن ،هل حنن فعال قادرون عىل
االحتذاء هبذا املثال ؛ ال أعتقد ذلك .أعتقد أن مشلكتنا تمكن يف عالقة القوى «مهمين ومهمين هيلع».
اكنت اليابان ترسل سفريها يك ينظر كيف تسري األمور يف اإلمرباطورية الروسية املهمينة بقيادة بيرت
العظمي الذي اكن يرسل بدوره سفريه يف نفس املهمة إىل اليابان املهمينة منذ هناية القرن التاسع عرش،
قرن «اخللدونية اجلديدة» .سىع بعض املنخرطني يف «اخللدونية اجلديدة» إىل إضفاء صبغة عملية عىل
تكوين جامعة الزيتونة بتونس .لكن هذا املرشوع فشل ألسباب عديدة ،أحدها أنه اكن يسري عكس اجتاه
تسري التجربة الفرنسية املستوردة .وأخمت بسؤال  :أليس املجمتع املدين ،الذي ال يواجه الدولة بشدة وال
يبحث عن السلطة بقدر ما يبحث عن احللول ،هو السبيل الوحيد املتاح أمامنا يف مسرية البحث عن احللول
اململوسة ؟
خالد الزكري
لست أنا صاحب فكرة إعادة متلك ابن رشد  :لقد استعرهتا من إرنست رينا ،الذي يبني يف كتابه «ابن رشد
والرشدية» أن ابن رشد أندليس ال عريب .وبطبيعة احلال ،جيب أن نفهم هذا الكالم يف سياقه التارخيي،
ألنه يندرج يف إطار اجلدل االسترشايق .ولعل اللكمة اليت أجدها مثرية لالهمتام يف مداخلتك يه
«الفصام» .املشلكة رمبا يه أننا لسنا واحضني بالقدر الذي ينيف أي لبس معا نقول .وقد أبىل األستاذ
عيل بمنخلوف البالء احلسن ملا تطرق هلذه النقطة ،ونفس اليشء بالنسبة لألستاذ دمحم النايج ملا حتدث
عن تعددية احلداثة .عندما نقول إن عالقتنا باحلداثة عالقة فصامية (سكزيوفرينية) ،فنحن نضع أنفسنا يف
خندق املعارضني للحداثة ؛ وبالتايل ،نعجز عن فهم وتفسري واقعنا دامئا بالتعقيد .أال ترحج أنت بدورك أن
يكون هناك نوع من االزدواجية اإلجيابية الكفيلة مبساعدتنا عىل فهم عاملنا وحتديد موقفنا فيه بعيدا عن
ثنائية التقليد-احلداثة ؟ خشصيا ،أرى أن هذه االزدواجية تعترب جحر الزاوية فميا ميكننا تمسيته احلداثة
العربية .وأرى أن علينا االبتعاد عن لك الغيبيات املعارضة كيف نفهم ،ولو جزئيا ،الرتابطات القامئة بني
خمتلف العنارص.
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املغرب الكبري ،الصورة عند اآلخر
رئيس اجللسة  :جون زكنياريس
عبد القادر بنعيل ،سلمي اجلاي ،ماجد معز ،مامون احلبايب ،عبد اللـه بيضا
املشاركون :
ليىل العلوي
		
فضاء :
يوم السبت  20أكتوبر 2018
التارخي :
11 : 00 - 09 : 30
		
الساعة :

موجز مداخالت املائدة املستديرة
أرشف عىل هذه املائدة املستديرة جون زكنياريس األاكدميي وعامل االجمتاع الفرنيس
املعروف بشلك خاص مبقاالته األدبية ومداخالته اإلذاعية .ولقد قسم مسري اجللسة
العنوان إىل قمسني اثنني« ،املغرب الكبري» و «الصورة عند اآلخر» ،داعيا املتدخلني إىل
حتديد تصورمه وتعريفهم ملفهوم املغرب الكبري.
أما بالنسبة لعبد القادر بنعيل ،الاكتب والصحيف اهلولندي ،من أصول مغربية ،املاكن
موجود بأولئك الذين يعيشون فيه ،لكن فكرة احلدود تسكن أمعاله األدبية ،وهو يقر
بأن فكرة الوحدة املغاربية يه باألحرى فكرة جيل والديه ،الذين هاجروا إىل هولندا،
حيث مل حيسوا أبدا بأي اختالف بني ساكن البلدان املغاربية املجاورة .ومعوما ،يظل
ً
بدال من األدب املغاريب ألنه يدرك
خطابه متناسقا عندما يتحدث عن األدب املتوسيط
احلساسيات املشرتكة يف احلوض املتوسيط.
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أما الروايئ والباحث والناقد املغريب عبد اللـه بيضا ،فهو ال يرى املغرب الكبري إال من
خالل منظور األدب .إذ أن احلركية اليت تهشدها املنطقة قادته إىل نسج أحداث وتفاصيل
رواياته داخل فضاء متعدد ،بل عاملي .ألن املغرب الكبري يبدو له اليوم فضاء ضيقا للغاية.
ولعل هذه املقاربة تحمس له بنقل حمكيات القرية أو احلي لفضاءات أوسع ،خالفا ملجموعة
من الكتاب املغاربيني الذين حرصوها لفرتة طويلة يف هذا الفضاء الضيق .مكا يعترب بأن
مفهوم «األدب املغاريب» ال يعدو أن يكون مصطلحا أطلقته اجلامعة الفرنسية عىل هذا
النوع من األدب.

بالنسبة ملامون احلبابيب ،الروايئ املغريب ،فيعترب املغرب الكبري يف نفس الوقت كيانا
جغرافيا ومرشوعا .وال يشء آخر .وأن األدب املغاريب هو مرتبط فقط ببلد املنشأ ،ألن
األدب كوين بطبيعته وال حيتاج جلواز سفر ليك يعرب احلدود .مضيفا أن الاكتب نفسه هو
الذي يصنع األدب أكرث من املاكن الذي تدور فيه أحداث العمل األديب .الكونية ال تعين أن
حتقق السعادة للك الناس ،ولكن تعين املسامهة يف سعادة لك واحد مهنم  :فهي مسألة
أفراد ،وليست أبدا مسألة لكية .إذا ،فاألدب املغاريب كوين مثل مجيع اآلداب العاملية.
أما سلمي اجلاي ،صاحب «ممجع الكتاب املغاربة» ،والحقا «ممجع الكتاب اجلزائريني»،
فهو هيمت باألمعال األدبية اليت تنقل الواقع املغريب بلك حيثياته .وبالنسبة له ،قضية
إغالق احلدود تعترب مأساة صامتة ومعاناة .وقد مكنته جتربة انتقاء خمتارات من األدب
املتوسيط من حتليل ذلك اللقاء الفريد بني خمتلف هذه اآلداب .وباعتباره عارفا ومدراك
خلبايا األدب اجلزائري عىل سبيل املثال ،فقد الحظ أن دور النرش الباريسية ال تحمس
بتمثني األدب اجلزائري وال تعطيه حقه وبأن نرش بعض املؤلفات لثلة من الكتاب اجلزائريني
من طرف دور النرش الفرنسية خييف غىن أدبيا غري معروف ،فقط ألنه ال أحد يتحدث عنه.
ريا وليس آخرا ،سيسلط النارش والشاعر التونيس ماجد معز الضوء عىل الحشنة
وأخ ً
العاطفية اإلنسانية للكتابات األدبية ،السميا من خالل مقارنهتا مع كتابات املؤرخني،
واليت تنقل بالرضورة األحداث الواقعية.
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مداخالت املائدة املستديرة
جون زكنياريس
أهال وهسال ومرحبا بمك يف هذه املائدة املستديرة حول املغرب الكبري وصورته عندنا وعند اآلخر .يف هذه
اجللسة ،سوف يتحدث لنا الاكتب والناقد األديب سلمي اجلاي ،والذي نرش مؤخرا كتابا بعنوان «ممجع
الروائيني اجلزائريني» ،الصادر عن «منشورات ملتىق الطرق» ( ،)La croisée des cheminsوهو باحث لديه
معرفة معيقة باألدب املغاريب ،ضيفنا معروف ً
أيضا مبؤلفه «ممجع الكتاب املغاربة» .نسعد أيضا باستضافة
مامون حلبايب ،أحد أمه املؤلفني باملغرب ،الذي نرش حلد اآلن ستة عرش رواية إن مل ختين الذاكرة ،وإذا
أخذت باحلسبان روايته قيد اإلعداد ،وهو مؤلف كتاب «ظل الكوخ» ،مكا نرش مؤخ ًرا روايته «ال ماكن
يبعدين عنك» ،الصادرة لكها عن دار «الرشق» ( .)Orientمكا حيرض معنا عبد اللـه بيضا الذي نرش
مؤخرا روايته الثالثة الصادرة عن دار النرش «مرمس» .ومعنا كتاب آخرون مل أعرفهم من قبل ،ولكن هذه
فرصة سعيدة الكتشافهم ،مثل ماجد معز ،الشاعر التونيس ،ومؤلف ديوان «حقل الضفة األخرى» ،ولقد
أجعبت بإحدى قصائده عندما قرأهتا يف هذا الصباح .وأخريًا وليس آخرا ،معنا عبد القادر بنعيل ،أنت
تعيش يف هولندا وأنت أيضًا روايئ .ستكون لدينا متعة اكتشاف أمعالك واحلديث عهنا .بعد مداخالتمك،
سنأخذ مجموعة من أسئلة احلضور .ويف احلقيقة ،املوضوع مثري لالهمتام ،إذ أنه حيتوي لكمتني اثنتني :
«املغرب الكبري» و «صورته عند اآلخر» .إذا ما هو املغرب الكبري ؟ هل هو جمرد لكمة واحدة ،مثملا لكمة
«الشباب» اليت يه جمرد لكمة ،أو مثل الكثري من التعبريات اليت نعتربها جمرد لكمة واحدة ؟ أما بالنسبة
لمك ،أهيا الكتاب احلارضين معنا اليوم ،ما الذي تعنيه لمك لكمة «املغرب الكبري» ،وماذا متثله بالنسبة لمك
وبالنسبة ألمعالمك .إذا ما الذي ميثله املغرب الكبري يف أمعالمك األدبية ؟ كيف ترون املغرب الكبري من
موقعمك الخشيص ؟ أقصد املوقع اجلغرايف والثقايف ،وحىت املوقع الوجودي ...اللكمة اآلن للسيد بنعيل.
عبد القادر بنعيل
أشكر اللجنة املنمظة ،السؤال هنا يعيدنا يف الهناية إىل ما املقصود باملاكن ؟ املغرب الكبري هو منطقة وبلد
وماكن انمتاء .ويف الواقع ،ومبجرد أن نقول ذلك ،نتساءل حول ما يعنيه ذلك بالضبط ؟ من الصعب رمس
حدود بني املاكن وأولئك الذين يعيشون فيه .ومن الصعب أيضا التحدث عن املغرب الكبري ككيان جمرد.
وحقيقة األمر ،املغرب الكبري موجود من خالل الساكن الذين يعيشون فيه.
عبد اللـه بيضا
أما بالنسبة للكمة «املغرب الكبري» ،فال ميكنين أن أتعامل معها إال من خالل منظور األدب ،مبعىن يشء
آخر غري املغرب الكبري مكا نعرفه جغرافيا ،إذ نعمد إىل تبين هذه اللكمة ودجمها يف معل أديب ختيييل،
ً
شيئ آخر ،أي ليس حتت ممسيات تونس واجلزائر واملغرب ،بل تصبح
ويف هذه اللحظة بالضبط ،تصبح
لك هذه الفضاءات مغربا كبريا يمت اكتشافه من جديد ،إذ يصري مكونا للنص وملنت الرواية خدمة ألغراض
أخرى .لذا ،فإن العالقة مع الواقع تظل تقريبية ،حيث ال ميكن القول إن أي معل ختيييل قد يكون قادرا
عىل تصور حقيقة الوضع الراهن لملغرب الكبري أو ما سيكون هيلع مستقبال .عىل سبيل املثال ،ميكنين
أن أعمتد مدينة يف املغرب الكبري كفضاء يف رواية ختيلية ،لكنين سأركز فقط عىل جوانب معينة وف ًقا
للعامل الروايئ الذي أقوم بتأثيثه .مكا ميكن التعامل مع نفس الفضاء بشلك خمتلف يف معل آخر .ويف
هذه اللحظة ،سيكون يشء آخر .بالفعل ،توظيف هذه الفضاءات يف بعض روايايت خيضع خليارات ،مفثال
«وصية كتاب» .اخرتت تشظي وتعدد هذا الفضاء ،أي اخلروج من املغرب.
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دا ً
مئا ما حتتاج خشصيات الرواية إىل االنتقال إىل فضاءات أخرى أي أال تبىق حمصورة يف ماكن معني.
وهذا ما جتسد يف رواية «امس لكب» ويه قصة خشصية تدىع «ابن لكب» .و«بنو لكب» هو أيضا امس
قبيلة عربية ،ويطرح هذا االمس الذي يرجع أصله إىل فرتة اجلاهلية ،مشلكة يف املغرب املعارص احلديث،
حيث أن لكمة «لكب» تكتيس داللة قدحية أي أهنا شتمية ،يف حني أن هذا االمس يعترب االمس احلقييق
للخشصية يف الرواية ،إذ أنه نفسه مجسل يف بطاقة هويته .سوف نطلب منه أن يثبت أن هذا االمس ييسء
له ويرض به حىت يمتكن من تغيريه .لقد اكن حباجة إىل البحث وطرح العديد من التساؤالت حول دالالت
ومعاين هذا االمس ،بدءا داخل بيته مث بعد ذلك يف حميطه .وعندئذ ،تبدأ عالقته باخلارج ،وحبمك معله
مكهندس إعالميات ،اكن البد أن حيرض إحدى املؤمترات .هناك ،ستتكون لديه نظرة أخرى عىل هذا النوع
من الكالب .وتعكس هذه الخشصية يف الرواية ،منطنا يف احلياة والذي يقتيض التنقل من فضاء إىل
آخر ،وهو انتقال هسل يف عاملنا املعارص .وبالتايل ،فنجد عىل سبيل املثال ،أنه يف األدب املعارص ،لدينا
مساحة أكرب بكثري عىل خالف احلقبة اليت حرصت فيه الرواية يف فضاءين عىل أبعد تقدير ،أوال مزنل
للعيش بالنسبة لملغاربة الذين يقطنون يف املغرب الكبري .لقد حتدث جيل اكمل فقط عن قريته عىل سبيل
املثال ،أو عن حياته ،يف حلظة معينة ،ويف فضاء آخر ،الذي هو فرنسا .لكن اآلن ،هناك تعدد للفضاءات
والرؤية املغاربية رمبا تكون أضيق نظرًا إىل أن التنقل أهسل بكثري .هلذا السبب جند يف رواييت األخرية
«رواية كتاب» ،أن الخشصية تنقلت بني لك من بوغوتا وبغداد والبرصة واإلسكندرية وفاس ...لذلك فهذا
التعدد يف الفضاءات يبىق رضوري يف الوقت احلارض ،ويعد الفضاء املغاريب فضاء ضيقا للغاية.
جون زكنياريس
نعم بالتأكيد ،إنه أمر مثري لالهمتام ،يف رواية «هشادة كتاب» ،حيث نرى أن املغرب الكبري ال ينظر إليه
فقط من أوروبا ،بل هو جزء من عامل متعدد .وجند يف روايات مامون احلبايب ،هذا التداخل بني هذا املاكن
وماكن آخر ،خصوصا يف الرواية ما قبل األخرية حيث عاجل قضية األزواج املختلطني يف عهد االستعامر.
إنه يشء مثري لالهمتام .هؤالء أخشاص يلتقون يف باريس ،ويعودون إىل املغرب يف امخلسينيات من
القرن املايض .هذه الخشصية اليت تأيت من ماكن آخر يف رواية «بني يديك» واليت نرشت عام  2015يف
دار النرش «مرمس» ،هذا ما ينطبق عىل حالة األمري اجلذاب الذي يأيت من ماكن آخر ،وهو يشبه نوعا ما
رواية «يوم ليس مكثله من األيام» .كيف تمتوقع خشصيات روايتك يف هذا املاكن البعيد ؟
مامون احلبايب
شكرًا جزي ً
ال عىل هذا العرض .أود أن أقول لكمة عن مفهوم املغرب الكبري ،الذي هو بالنسبة يل كياناً
جغراف ًيا فقط وال يشء آخر .من املهم التأكيد عىل ذلك .سوف أذهب أبعد من ذلك .املغرب الكبري إنه مطوح
ومرشوع .املشلكة يف مفهوم املغرب الكبري هو أنه حيمل داللة سياسية ،وال ينظر له املواطنون املغاربيون إال
ككيان سيايس .بالنسبة يل ،ما هيمين يف املغرب الكبري هو بعده الثقايف واألديب .هناك صالت بني كتاب
املنطقة املغاربية .لدينا نقاط مشرتكة ،وروابط ثقافية ولغوية ،ويه اليت جتعلنا ننيمت يف هناية املطاف
إىل فضاء متجانس نسبيًا .هذا ال يعين أنه يزيل فردانيتنا وأن األدب يف خمتلف البلدان املغاربية هو أدب
ملؤلفني ينمتون إىل هذه البلدان .إن األدب املغاريب هو مغاريب فقط من حيث بلد املنشأ  :األدب املغريب أو
اجلزائري أو التونيس هو فقط من حيث بلد املنشأ .جيب أن نتذكر شيائ أساسيا  :ال حيتاج األدب جلواز
سفر .عند كتابة رواية ،ال تكون مصحوبة ببطاقة هوية أو جواز سفر .هناك روايات ميكنك قراءهتا دون أن
تتعرف عىل جنسية املؤلف .هذه يه أمهية األدب  :أن يكون كونيا .وجيب التأكيد يف هذا الصدد عىل أن
هـدف وغاية األدب هو بلوغ الكونية ،ونقل ووصف لك ما خياجل اإلنسان ومعيشه .ويف نظري إذا خرج
األدب عن هذا املجال ،فإنه يفقد قميته وأمهيته.
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األدب عندنا ،أدب كوين خال متاما من أي داللة قومية ،خالفا ملا اكن ميكن أن يكون هيلع يف أعقاب
االستقالل ،يف امخلسينات والستينات .عندما تقرأ اآلن أمعال املؤلفني املغاربة ،فهم مؤلفون عامليون ال
ُتعرف جنسيهتم بشلك مبارش .الكتب تتجول يف مجيع أحناء العامل وحتيك الواقع املادي واجلغرايف
لملؤلف وهذا أمر طبييع ،مثملا هو طبييع عندما حنيك عن حياتنا اخلاصة .هذه ليست خصوصية .عندما
نقرأ للاكتب باتريك موديانو ،فإن معظم وقائع كتبه اكنت حتدث يف سان جريمان دي بري ،وهذا ليس كتا ًبا
قوم ًيا .وهو يغرتف من اخليال ليلتيق بخشصياته .وطبييع جدًا أن نكتب قصصا حدثت يف الدار البيضاء
أو يف ماكن آخر ،ويه ال محتل أي داللة سوى إفادة الاكتب يف زمنه .والاكتب هو شاهد عىل وقته .وهنا
األدب حييك لنا عن حقبة وزمن .للعودة إىل سؤال جون زكنياريس ،يف روايايت ،األمر يشبه ذلك قلي ً
ال.
بعض تلك الروايات تقع أحداثها يف الدار البيضاء ،مثل الروايتني األخريتني « :لن نربح ماكنا بدونك» و
«أين تذهب لتكون بعيد» .الرواية األوىل حتيك قصة حب إبان فرتة ما بعد احلقبة االستعامرية ،وبالضبط
يف امخلسينات .وال تمكن فائدة الرواية يف رسد أحداث تلك احلقبة ،بل إهنا حتاول الوصول إىل داخل تلك
الفرتة بغية استعادة سلوك األفراد يف سنوات امخلسينات ،وبالتايل تصبح شاهدا يف حقبة انهتت ،وبدون
حتزي .يف رأيي ،إن األدب ال يكون مثريًا لالهمتام إال إذا ختىط اإليديولوجية وجتاوزها .بالنسبة للرواية
األخرى ،إنه نفس اليشء .تقع األحداث يف الدار البيضاء ،ويه أيضا قصة حب  -ال أعرف أي يشء
آخر ألقوله  -بني مراهقني يف مدرسة ثانوية .أحاول إنقاذ أرواح الناس يف ذلك الوقت  :كيف يشعرون
بالعواطف ،وكيف يعيشون الرصاعات العائلية ،وكيف يمت حل الزناعات داخل األرسة ؟ هناك رواية تتناسب
متا ًما مع هذا النقاش « :أمل للعيش» .إهنا قصة خشص سافر بالطائرة من الدار البيضاء ووصل إىل
هانوي هناك تبدأ أطوار الرواية اليت ال عالقة هلا بالفضاء احمليل ،بل تروي قصة بني اهلند والصني
وتايالند ...أدبنا عاملي ،ميكن قراءته يف مجيع بلدان العامل ،إنه حييك قصتنا وحيايك مشاعرنا .وميكن
ترمجة كتب عبد اللـه إىل أي لغة .ونفس اليشء بالنسبة لروايات جون زكنياريس .إن القصة بني خشص
يعاين من أمراض القلب وأخصايئ أمراض القلب يه قصة عاملية .وأدبنا عاملي مثل لك آداب العامل.
جون زكنياريس
شكرا لك .من اجليد قول ذلك .يف رواييت «قلب مغريب» ،الخشصية هو رجل يوناين يعيش يف الرباط
وخيربنا كيف يرى اليوناين الرباط يف مسريته .ويقع يف حب مغربية تعمل كأخصائية أمراض القلب.
تأثرت كثريًا عندما قرأت رواية زكية داوود األخرية ،واليت اقتبست عن سلمي اجلاي .لقد كتبت عن
فرانسواز كزيناكيس وزوجها الذي جسن عام  1967إبان سيطرة الديكتاتورية العسكرية .حيث مقت
باسترشاف هذا الوضع يف سنة  1967وفرتة سنوات الرصاص يف املغرب.
سلمي اجلاي
آخر رواية للاكتبة زكية داوود هو عبارة عن كتاب بعنوان «آيت شريس» .لقد مقت بتصفح الصفحات األخرية
من الرواية .ويتبني لنا أن روالند بارتز يدعونا لتحرير أنفسنا من اإلكراه .وأمتىن من املغاربة احلارضين
معنا يف هذه القاعة قراءة «آيت شريس» إنه كتاب رائع جدا .يف البداية ،يبدو وكأنه رواية من مجموعة
«هارليكني» ،مث تزنلق يف روايهتا بتارخي املغرب بني عايم  1955و ،1973برباعة كبرية واسرتاتيجية للكتابة
جد رائعة ،حيث تعيط املعلومات السياسية والتارخيية بشلك مبارش ،ألهنا اكنت مراسلة جلون أفريك يف
الرباط عام  .1958إنه كتاب مدهش للغاية .إنه تعبري عن جشاعة استثنائية للغاية يف إظهار الواقع املغريب
مكا تراه .لقد أخربهتا منذ قليل أنه ال يوجد تقريبا أي مغريب ميكنه أن يكتب تخشيصا لملغرب املعارص
مثل الصفحات الثالث األخرية من كتاهبا .لقد اسمتتعت حقا بذلك املكر الالويع الذي غلفت به بعض
احلقائق التارخيية املدهشة يف رواية تدخل يف خانة سلسلة هارليكني .إنه أمر مدهش للغاية.
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ريا
مبا أنك حتدثت عن مراهقني اثنني يف مدرسة ثانوية ،أود أيضًا أن يستفيد الناس من إعادة طبع ،أخ ً
ويف املغرب ،حتفة من أمعال الروايئ الراحل دمحم لفتح بعنوان «سقطة بال قرار» .هذا كتاب صغري بقمية
أربعني درمهًا ،وهو أحد أمجل األشياء اليت ميكن قراءهتا بالفرنسية وبقمل اكتب مغريب .بقمية أربعني
درمهًا ،تصبح لديك حتفة فنية ستجذبك إىل أشد اإلجعاب .ولديمك فرصة حقيقية لقراءة العديد من أمعال
الاكتب دمحم لفتح ،ولكن مع األسف الشديد ،سيمت يف املغرب إعادة طبع أربعة كتب فقط يف السنوات
القادمة .وتبىق رواية «سقطة بال قرار» معال استثنائيا...
جون زكنياريس
ً
سؤاال حول ما ميثله املغرب الكبري بالنسبة لك وملسارك األديب ،أجترأ عىل قول لكمة
أود أن أطرح عليك
مسار اكتب نصوص ومقاال رأي.
سلمي اجلاي
عىل األرحج مل تقرأ روايايت...
جون زكنياريس
نعم ...نعم لقد أرشت إىل كتاب «صورة الوالد».
سلمي اجلاي
أنا أدعوك وبإحلاح لقراءة رواييت «لن تعرب املضيق» ،الذي تدور أطوارها حول مأساة مل تنته بعد .لكن
ميكنك أيضًا أن تسمتتع بقراءة رواييت األخرى «الرثاء الفوري» واليت تنهتي فصوهلا بزيارة ألحد الجسناء
السياسيني املغاربة ،والذي اكن يقبع يف أحد الجسون مبدينة احملمدية يف ظروف جد قاسية لعدة سنوات.
ميكنك ً
أيضا قراءة «انتصار مشرتك».
جون زكنياريس
إنه مهم جدا بالنسبة يل .لقد اسمتتعت حقا بكتابك «صورة الوالد» وحبك للكتب ،والذي ينعكس بشلك
خاص يف كتاب «ممجع الروائيني اجلزائريني» .ووددت أن ختربنا ،من خالل موقعك كروايئ واكتب مقاالت،
عن وضعية لكمة املغرب الكبري بالنسبة لك ؟ وماذا متثله تلك اللكمة يف معلك األديب ؟
سلمي اجلاي
ال أعتقد أنين أنا من جيب أن يقول ما تعنيه بالنسبة يل هذه اللكمة .عىل أي حال ،إهنا متثل بالنسبة يل
معاناة بسبب إغالق احلدود .إنين أرى املغرب الكبري احلايل مكأساة صامتة نظرًا لىمع هؤالء وأولئك
ومعانا حنن أيضا ،ووطأة هذا الىمع عىل حارض ومستقبل األفراد  :إهنا معاناة سياسية ،حىت لو اكنت
هذه اللكمة ميكن أن تثري خسط بعض الروائيني.
جون زكنياريس
سيكون مثري لالهمتام إعطاء اللكمة للجمهور الذي قد تكون لديه أسئلة .قبل ذلك ،قد نتحدث عن رواياتمك،
ونعرف هبا .مل يكن لدي الوقت ألذكر لك يشء .قد يكون من املهم ،إذا كنمت تريدون التحدث عن رواياتمك،
أن تذكروا لنا بعض المتثالت االجمتاعية ،وبعض املواقف املعينة ،أو التالعب باللكامت ،أو حىت استخدامات
معينة لألمناط األدبية يف معلمك ،واليت تثري موضوع «هنا واملاكن آخر».
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عبد القادر بنعيل
نشأت يف أرسة مغربية بروتردام .أكتب باللغة اهلولندية ،وليس باللغة العربية ،أو األمازيغية ،أو الفرنسية.
أكتب عن التجربة الثقافية اليت حيملها املهاجرون يف أوروبا .لدي روايتان حول هذا املوضوع مرتمجتان
إىل الفرنسية « :زفاف يف البحر» و «ما طال انتظاره» .هاتان الروايتان تذهبان إىل صلب هذا الفصام
الذهين عندما نتحدث عن احلدود .بالنسبة يل ،أعرف أن املغرب يعين هلذا اجليل العطلة .لكن بالنسبة
للجيل القدمي ،فإن املغرب الكبري له معىن ،يعيش يف قلوهبم .أنا من هذه املنطقة ،ولدت جبانب البحر ،يف
الناظور .أجدادي هاجروا يف األربعينات من القرن املايض للعمل .بالنسبة هلم ،ال توجد احلدود  :إهنا
خيالية .تزوج والدي من والديت ،امرأة مغربية ولدت يف اجلزائر .أتذكر حلظة مؤثرة للغاية .كنت هنا ،يف
املنطقة ،مع والدي يف السعيدية .هذا مدهش .قرب احلدود املغربية-اجلزائرية ،يقولون « :هنا ،ال فرق ،لكنا
متشاهبون ».لقد أثر يف نفيس هذا األمر كثريا .هذه القمية كوننا واحدة يف املغرب الكبري ال وجود هلا
يف جييل .يه فكرة عند اجليل الذي عاش خالل تلك الفرتة .لقد تأثرت هبذا ،وقادين هذا إىل طرح فكرة
«احلدود» ،ماذا تعين هذه اللكمة للناس ؟ أمحل هذه التجربة يف كتابيت .عندما أكتب عن موضوع الالجئني
السوريني والعراقيني القادمني من حلب أو املوصل أو أوروبا ،أعمل جيدا ما تعنيه هلم لكمة «احلدود» بفضل
مورويث الثقايف .وهذه املواضيع دامئا حارضة يف أمعايل.
أما يف املوضوع اجلغرايف ،عندما نتحدث عن األدب املغاريب ،جيب علينا أن نتحدث دا ً
مئا عن أدب البحر
األبيض املتوسط .هناك يشءمشرتك يف حوض البحر األبيض املتوسط ،فكرة املنىف ،البحر ،فكرة احلدود
بني األرض والبحر ،وما الذي يعنيه أن تكون إنسا ًنا ...لدينا مشلكة يف أوروبا .فاحلديث عن أوروبا ومنطقة
البحر األبيض املتوسط ،يبدو مكا أنه ال يوجد سوى مشال البحر األبيض املتوسط ،دون احلديث عن مشال
إفريقيا .جيب أن نفهم ملاذا حنن يف الوضعية السياسية واالجمتاعية احلالية.
سلمي اجلاي
أتفق مع السيد عبد القادر بنعيل .يف الواقع ،لقد نرشت خمتارات حتت امس «أدب البحر األبيض املتوسط
وآفاق اهلجرات» واليت أصف فهيا وأتتبع عىل مدار مائة سنة مؤلفني البحر األبيض املتوسط ،سواء مهنم
املرصيني أو اليونانيني أو اجلزائريني أو السوريني أو التونسيني أو املغاربة ...ويف الواقع ،يعترب تضافر
هذه الكتابات األدبية هو جد فريد .ليوناردو سكياشيا ،هذا الاكتب اإليطايل الكبري ،ألف قصة قصرية يربز
فهيا يف إيطاليا ،بداية القرن العرشين ،املرحشني للهجرة إىل أمرياك ،حيث يمت نقلهم من طرف مه ّربني إىل
جزيرة صقلية ،ويرتكون يف ماكن ال يعرفونه داخل اجلزيرة ،إذ يتصل هؤالء بعد ذلك بالعائلة ،ويقولون إن
أمرياك تشبه إيطاليا ،وبأن سيارات من نوع «فيات» متواجدة يف لك ماكن .إهنا قصة كوميدية ومأساوية
يف آن واحد .لقد مت نرشها منذ عدة عقود مضت وتتوافق مع األمعال الدرامية العظمية اليت نعرفها اليوم
حول حماوالت اهلروب من املوت يف البحر األبيض املتوسطلملرور إىل اجلهة األخرى.
جون زكنياريس
رمبا سنسمتر يف طرح هذا السؤال مع الاكتب ماجد معز .عنوان مجموعة من قصائدك هو «نشيد الضفة
األخرى» ،وهو اآلخر يشري يف نفس الوقت إىل امحلاس والرغبة واإلنسانية .حنن ننيمت إىل تعددية
ً
أيضا إىل عامل مشرتك .مالحظة سلمي اجلاي مجيلة جدا ،عندما منزج هذه اإلنسانية،
مشرتكة ولكن
حنصل عىل هذه األمعال الدرامية مثل المبيدوزا .قوة األدب هنا تمكن يف تقدمي وجهة نظر خمتلفة عن
وجهة نظر السيايس وعامل االجمتاع ،ولعل هذه يه الغاية من األدب ،غاية األدب التعبري عن الكونية وعن
ً
شيئ قو ًيا جدًا .قد يكون من الرضوري العودة إىل ذلك .وجند يف رواية
األحاسيس ،وهذا لك بأسلوبه .قلمت
«هنا واملاكن اآلخر» ،ملسة إنسانية لألدب .رمبا تريد أن تقول شيائ عن ديوانك الشعري ؟
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ماجد معز
فميا خيص عالقة الكتابة مبفهوم املاكن بلك أبعاده اليت ذكرهتا ،فإن الكتاب الذي تتحدثون عنه هو يف
احلقيقة عبارة عن قصيدة واحدة ،متت كتابهتا دفعة واحدة ما بني سنيت  2011و.2013
وبالنسبة لتونس ،اكنت هذه الفرتة جد ممزية بعد أحداث الثورة التونسية .حصل يل يف وقت ما أين كنت
يف حوار مع مؤرخ تونيس معارص .ويف سنة  ،2012أراد امجليع التحدث بعد فرتة طويلة من القمع،
حول دور الواحد واآلخر بالنسبة للحدث يف البلد ،وللساكن ،أخربته أنه من خالل أدوات املؤرخ  -مبعىن
حتليل حقائق األحداث ،استنادا إىل الوثائق ،وحتليل خلفياهتا التارخيية واالجمتاعية والثقافية  -تصبح إذا
واقعية .ما يكتبه املؤرخ هو للقارئ .أفهم األحداث اليت جعلت األمور تسري يف مىحن آخر  :أفهم ولكنين مل
أحس بذلك .إذا أردت أن أحس ،أن أعيش ،وأفهم ح ًقا يف كياين ما ميكن أن يكون اختربه الناس ،فذلك من
خالل األدب .فقط هو الشاعر من يستطيع أن ينقل ويقبض الحشنة العاطفية اإلنسانية للساكن الذين ينيمت
إلهيم ،ويف ماكن ما ،وضعها يف كبسولة لريسلها إىل املستقبل .هذا هو موقع العمل الشعري الرومانيس.
جون زكنياريس
إن ما تقولونه عن الحشنة العاطفية يعيد إىل األذهان معل «قسطنطني اكفافيس» ،الذي كتب أشياء رائعة
عن البحر األبيض املتوسط .ميكننا أن نقرأ عن املؤرخني واجلغرافيني حول البحر األبيض املتوسط ،لكن
القصيدة بالفعل يشء آخر .عبد اللـه بيضا ،رمبا ميكنك العودة إىل هذا السؤال يف معلك حيث تشري إىل
مفهوم «اهلنا واملاكن اآلخر» .هل تستطيع متديد هذا التأمل ؟ بدا يل أن لديك قلقا الستعادة كون ما .هل
هناك أي يشء حول العامل املتوسيط يف روايتك األخرية «وصية كتاب» ،بالتأكيد انطالقا من املفهوم الذي
يقصده السيد بنعيل ،بعيدًا عن االنمتاء إىل املغرب ؟
عبد اللـه بيضا
بالطبع ،ألننا ال ميكن اإلفالت من الفضاء الذي نعرفه جيدًا .ولكن عندما نمتوقع ،مكا قال مامون حلبايب،
يف املنظور الكوين ،فإن االنطالقة تكون من جمال جغرايف ،ومن خصوصية معينة .ما يلفت النظر هو
العالقة مع لكمة «املغرب» .كيف التقينا هبذه اللكمة «املغرب» .أوال يف عالقهتا مع األدب .يف الواقع،
أعتقد أن ذلك مل يبدأ من املغرب الكبري ،بل من اخلارج ،من فرنسا .هناك بدأنا بدراسة األدب املغاريب
مع جالكني أرنولد وآخرون .بعد ذلك ،دخل هذا املفهوم إىل اجلامعة املغربية ،مع امتداد صغري « :األدب
املغاريب الناطق باللغة الفرنسية» ،اليت جيب فصله عن األدب املغاريب باللغة العربية .لقد خلقنا فئة ثانية،
ويف الواقع ،ال نتحدث أبدًا عن األدب املغاريب باللغة العربية.
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جون زكنياريس
بالفعل ،مل نتحدث عن ذلك مبا فيه الكفاية.
عبد اللـه بيضا
مل نتحدث أبدًا عن ذلك .ما هو ممتع أيضا ،ويف نفس الوقت يدفع لطرح التساؤالت ،يه تلك الفائت ،اليت
يه مصطنعة .بعد ذلك ،سننتقل من األدب املغاريب الناطق باللغة الفرنسية إىل امس «األدب الفرنكفوين».
هذا جديد بالنسبة لملفهوم املغاريب .بدأنا يف املغرب التحدث أكرث فأكرث يف الدراسات اجلامعية
(األطروحات والدكتوراه) عن األدب املغريب الناطق بالفرنسية .للعودة إىل ما قاله عبد القادر بنعيل حول
مفهوم احلدود ،الحظت نوعا من التطور فميا خيص هذا املفهوم يف املجال األديب ،ألنه يف وقت ما ،اكنت
هناك داخل املغرب نفسه حدود .كنا نتحدث عن اكتب من اجلنوب ،اكتب من فاس ،اكتب من طنجة ...مع
تطور األشياء ،أصبحت هذه احلركية ،هذا الفصل اجلغرايف للكتاب من هنا ومن هناك أصبح بشلك نسيب
متجاور .وهذا ينعكس عىل املستوى الدويل .مكا أن ذلك مفيد لألدب .هذه الفائت ،وهذه الفضاءات املغلقة،
ً
مثاال عن دمحم خري الدين ،اكتب مغريب عظمي عاىن من هذا التصنيف .ولد دمحم خري
يه قاتلة .أقتبس
الدين يف تفراوت ،جنوب املغرب .عاش شبابه يف الدار البيضاء .كتب روايته األوىل بعد زلزال أاكدير.
واملغرب ،عىل أي حال ،اكن قد اهزت بصيغة أخرى ،أي أنه اكن يعاين من نوع من الزالزل يف ذلك الوقت،
حساسا جدًا هلذا الوضع .وسوف يكتب رواية مستوحاة بالتأكيد
يف أوائل الستينيات ،واكن خري الدين
ً
من اهلزة ،لكنه سيشري إىل لك اهلزات اليت عرفها املغرب يف ذلك الوقت ،ال سميا الصدمات السياسية.
ولننرش هذه الرواية ،سيغادر املغرب ألنه كتب أشياء غري مقبولة من قبل السلطات يف ذلك الوقت .لقد اكن
ليخاطر حبريته لو نرش روايته األوىل باملغرب .وضعها يف حقيبته وترك املغرب .محتل هذه الرواية عنوان
«حتقيق» .عندما وصل إىل عامل النرش البارييس وقام بتقدمي خمطوطه ،وافقت دار النرش «لوسوي» عىل
نرشه ،ولكن ألسباب تسويقية ،وألسباب مرتبطة بالمتثالت حول لك املنطقة املغاربية ،مت استبدال عنوان
«التحقيق» بـ «أاكدير» .لكن يف رواية «أاكدير» ،ال جند ،يف أي وقت ،لكمة أاكدير .لقد حققت الرواية
ريا ،لكن ما سيثري اإلشاكل هو تسلسل األحداث ،خفري الدين سريتبط هبذا الفضاء .عندما نرش
جناحا كب ً
ً
الحقًا «النباش»« ،هذا املغرب !» ،اكنت هذه األمعال ال عالقة هلا باجلنوب .ومع بروز مطالب اهلوية ،ويه
يف رأيي مرشوعة متامًا ،فإن السؤال األمازييغ ،عىل سبيل املثال ،سيجذبه إىل هذا اجلانب .إنه اكتب
من اجلنوب ،وهو اكتب أمازييغ ...سوف يكتب عن غري ويع عن اجلنوب أو يف اجتاه اجلنوب .سيعيط
يف هناية حياته روايتني أصبحتا حبيستا هذا الفضاء واليت ستكونان مرتبطتان أكرث هبوية مقيدة .ستكون
روايات فاشلة ال متلك أي يشء من قوة الروايات السابقة .جند قصة خشص ولد يف جبال تفراوت .يف
رواية «اكن يا ماكن زوجان سعيدين» ،سنجد زوجان ميوتان .هو نفسه سيكتب يف يومياته أهنا رواية هناية
احلياة ،حيث اكن يريد أن يسرتحي .رمبا ليست رواية فاشلة ،ولكن عندما تضعها إىل جانب اآلخرين ،فهام
جسالن خمتلفان متاما.
سلمي اجلاي
أود أن أخمت بذكر مجلة دمحم ديب واليت قاهلا أمايم ومت تجسيلها حبمك أن األمر اكن يتعلق حبوارات
أدبية كنا جنرهيا لفائدة «فرانس كيلتري» مكا ييل « :دمحم خري الدين هو األفضل منا مجيعا» .واللـه يعمل
كيف أن دمحم ديب اكن اكت ًبا استثنائ ًيا.
عبد اللـه بيضا
للك خشص قراءته اخلاصة...
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جون زكنياريس
سوف أعيط اللكمة ملامون وكذلك لسلمي جاي إذا كنمت ترغبون يف العودة للحديث عن الروائيني اجلزائريني.
مامون ،كيف يظهر لك األدب العاملي ؟ وما هو الواقع عىل األرض ؟
مامون احلبايب
البحث عن السعادة مكا قال الاكتب ستندال  :لك صباح ،يفتح باب صيد السعادة .ولعل السعادة ما يه
إال إرضاء لرغبات املرء .ومكا قال أرسطو ،حنن مدفوعون فقط بالرغبة .هكذا أرى األدب ،مكا يقولون :
إعادة اخرتاع العامل ،إضفاء الهبجة والرسور عىل العامل ،إعطاء املتعة للقارئ ،والتقامس معه ،ورسدنا له
ما مل يرهب نفسه ،وهذا يعين محل الفضاءات ومحل املشاعر واالستجابة هلا ،وإعطاء امجليع الفرصة
الكتشاف اآلخر .من الواحض أن األدب يحمس بالتقامس .ميكنك السفر إىل مجيع دول العامل بفضل األدب.
نفس اليشء بالنسبة للتقامس أي مترير املشاعر ،العاملية .قلت األدب ،لكن اكن بإماكين أن أقول الرمس
والفن بشلك عام والثقافة .للعودة إىل املوضوع الرئييس هلذا املعرض« ،مقاربة الكوين» ،ميكننا إعادة
ً
مشرتك
خلق العاملية من خالل الثقافة .اليشء الوحيد الذي ميكن أن يدجم الرجال هو إعطاهئم سب ًبا
للعيش ،إنه الثقافة ،هو األدب .بعبارة أخرى ،ترحيل حياة لك فرد إىل اللك .األدب له شلك فردي ،يحمس
لألفراد بالتعبري عن أنفهسم عىل هذا النحو يف حني أن املجمتع يفضل اللكية اليت ينغمس فهيا امجليع،
يمت الهتامها وابتالعها من قبل اللك .الفردية تربز مشاعر لك واحد .ال أريد سعادة الناس بصيغة إمجالية،
بل أسىع لسعادة لك واحد مهنم .هذا ما هو املقصود بـ «محل» األدب.
جون زكنياريس
عبد اللـه بيضا اكن يصنف الكتاب املغاربة جغرافيا بالنسبة للكتاب اآلخرين .رمبا يف يوم من األيام،
سيقوم جون زكنياريس بإعادة إصدار قاموس للكتاب املغاربة .أطرح هذا السؤال ،دعوين أقول مبكر،
لسلمي اجلاي .هل ميكن لخشص مثل جون زكنياريس أن يكون يو ًما ما يف قاموس للكتاب املغاربة ؟ وليك
ً
سؤاال آخر ،قبل إعطاء اللكمة للجمهور ،حول «ممجع الروائيني اجلزائريني»  :كيف
أكون أكرث جدية ،أطرح
جاءت فكرة التحدث عن ذلك ؟ أنت شاهد مهم عىل األمر إذا طرحت سؤاال جديا وسؤاال ماكرا.
سلمي اجلاي
بالنسبة للسؤال املاكر ،لن أحتدث عالنية يف الوقت احلايل .يف الواقع ،لقد الحظمت عدم وجود مؤلفني
أوروبيون يف «ممجع الكتاب املغاربة» .جيب أن أعرتف لمك أنه ،بعد ذلك مبارشة ،فكرت عن صواب أو
خطأ أن القراء املغاربة اكنوا غري مستعدين لالعرتاف هبذا وكنت أحرتم ،رمبا بأسف أو دونه هذا الرتدد
من طرف امجلهور املغريب .ومن جهة أخرى أيضا ،مل يكن ممجع للكتاب املغاربة موجودا ،لذلك حاولت أن
أقوم بذلك .أما بالنسبة إىل «ممجع الروائيني اجلزائريني» ،فهذا األمر خمتلف جدا .بالتأكيد ،مقت بنرش
أول مقال عن «أاكدير» يف جريدة «لوبنيون» عندما اكن معري مخسة عرشة سنة ،مع لك االحتياطات اليت
اكنت تحمس هبا تلك الفرتة ،ولكنين عرفت بأن هذا الكتاب موجود .اكن األدب يف املغرب ،جزء منه ،أدب
الكفاح من أجل احلق يف حرية التعبري .بالنسبة للبايق ،اكن يف الغالب أدب فوللكوري .حاولت استكشاف
لك هذا بوسائيل اخلاصة ،وبرغبة معينة وبزنعة خفيفة للجدل الذي ال أستطيع التخلص منه.
لكن بالنسبة إىل «ممجع الروائيني اجلزائريني» ،فهي قصة خمتلفة .بالفعل اكنت لدي اتصاالت مع الروائيني
اجلزائريني أكرث من الروائيني املغاربة ،الذين رأيهتم يف باريس ،مفع إغالق احلدود بني املغرب واجلزائر،
جند بشلك أكرث هسولة الكتاب اجلزائريون يف باريس من املغرب .التقيت يف «مقهى بالميا» بالرباط ،مؤلف
النشيد الوطين اجلزائري .مث جاء رشيد بوجدرة للتدريس يف املغرب .التقيت به يف تلك الفرتة.
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مث بدأ نبيل فارس يف كتابة الكتب ونرشت ذلك عرب الصحافة املغربية .مل يتوقف ذلك ...التقيت بالاكتب
ياسني يف الشارع وعقدنا عالقة جد طيبة لسنوات طويلة .حىت أنين التقيت دمحم بودية ،الاكتب املرسيح
اجلزائري الذي اهمت بالقضية الفلسطينية بشلك ملزتم رمبا ،الزتم أكرث مما جيب هبذا املوضوع ،ولإلشارة،
فقد مت اغتياله يف جهوم نفذته املوساد .وأتذكر أين كنت قابلت بودية بيمنا اكن يف باريس سنة .1969
وأحس بنوع من العالقة العاطفية مع األدب اجلزائري بسبب اللقاءات ،ولكن أيضا بسبب القراءات اليت
بدأت يف سن السادسة عرش .مث أدركت يف الهناية أنه يف باريس ،متت مصادرة صورة األدب اجلزائري
عرب تسليط األضواء فقط عىل مخسة أو ستة مؤلفني ،ووجدت أهنا خدعة ألنه يوجد العديد من املؤلفني
اجلزائريني اآلخرين ،وبعض أمعاهلم منشورة يف فرنسا ،لكن ال أحد يتحدث عهنم .مل يمسع أحد منا
ً
ظملا .وأريد أن أمسع صوت رشعية وجودة عدد
عن مسرية سديرة ،فريييل آسميا ...رأيت يف باريس
كبري جدا من الك ّتاب .إذا مقت بإدماج الفرنسيني املزادين يف اجلزائر ،فذلك ألهنم ولدوا يف اجلزائر
وأن اجلزائر اكنت خالل مائة وثالثني سنة مستعمرة فرنسية ،بيمنا اكن املغرب حتت امحلاية ،وأن هناك
مآيس يف اجلانبني م ًعا ،جانب األوروبيني الذين ولدوا يف اجلزائر وجانب اجلزائريني الذين عانوا الكثري.
ال ميكننا التحدث عن اجلزائر دون أن نمسع مجيع أصوات هذه املعاناة .هذا هو السبب يف وجود هؤالء
ً
أيضا هيود اجلزائر ،ولسوء احلظ ،يف ضوء وجود معاداة سامية خفية ،كنت جد سعيد
الناس .هناك
بإدماج الكتاب الهيود املولودين يف اجلزائر .ويف هذا القاموس ،هناك مداخل مطعمة مبقاالت منشورة قبل
مخسة وأربعني سنة .إنه أدب أكرث إثارة من ذلك املؤلف من طرف أربعة أو مخسة مؤلفني .وليس لدي أي
عداوة جتاه أي من هؤالء املؤلفني.
جون زكنياريس
سأفتح املجال لثالثة مداخالت.
مداخلة
مت التطرق لبناء املغرب الكبري .املشلك الكبري هو الصحراء املغربية .ما دامت اجلزائر ختلق هذا املشلك،
املغرب الكبري لن يقام أبدا .هناك أيضا الذاكرة بني املغرب واجلزائر ،ألنه عندنا مشالك عالقة بني الدولتني :
الصحراء املغربية ،املغاربة املطرودون من اجلزائر سنة  .1979وهناك مشالك عدة .جيب معاجلة هذه
املشالك لمليض قدما .أمتىن ان تكون رساليت قد وصلت.
مداخلة
لدي بعض املالحظات .األوىل يه متعلقة باحلدود .قرأت كتا ًبا قبل سبع سنوات ،حتت عنوان «املغرب ما
وراء احلدود» .أعتقد أنه عند احلديث عن املغرب واجلزائر ،ال توجد مشلكة .املشلكة يه ما قبل اإلسالم.
هذا االلتباس  :املغرب ،باللغة العربية «املغرب» .ليس لدينا مشلكة يف لكمة «املغرب» (املغرب العريب)
باللغة الفرنسية .ميكن احلديث عن تعبري فرنيس ،عريب ...لكن املشلكة الكربى تنشأ مبجرد انتقاهلا إىل
لغات أخرى.
رمبا تكون قد ذكرمت املغرب عىل أنه يشء ،ولكن من جهة الضفة اجلنوبية ،فإن الخشص الوحيد الـذي فكر
يف املغـرب بطريقة متقدمة جدًا هو عبد الكبري خطييب ،بشلك إمجايل ،يف كتابه «،»Penser le Maghreb
املغرب هو بالنسبة له األفق .يطرح املشلك مبجرد ترمجة الكتاب « :املغرب العريب أفق التفكري» وهذا يثري
أولئك الذين يشاركون عن قرب أو عن بعد أفاكره يف الكتاب الفرنيس .مث لدينا روالند إيتني الذي لألسف
مل يمكل كتابه املذكور يف حمارضة خطييب .من املثري لالهمتام ،مثل هذا املصطلح الذي اختىف «عمل
دراسة املنطقة املغاربية» (.)La maghrébologie
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لوضع حد لالمباالة وللغريية ولإلقطاعية ،وهلذا السؤال املاكر ،وإلجابة سلمي عندما ننتقل إىل اللغة العربية،
يصبح يشء آخر ،التفكري يف الذات مكغاربيني ،بشلك عام .وجند أن املغاربة يتحدثون وبشلك أكرث
(عالل الفايس ،احلبايب) عن مصطلح «االنسية» .وهو مصطلح يصعب ترمجته للغة الفرنسية .بالنسبة
للجزائريني ،فهو يعين «الخشصية» أدعومك لقراءة رواية «المنل املفرتس» اليت توحض كيف اكن النسيج
االجمتايع نفسه وال أحد يعرف من هو اجلزائري أو من هو املغاريب .لذا ،مكا قال السيد مامون،
السياسات ال تؤخذ بعني االعتبار سعادة امجليع .ويه ليست سعادة امجليع ،بل أولئك الذي يف السلطة
مه املسؤولون عن اسمترار املشلكة اليوم يف املنطقة املغاربية ،ليس فقط هنا ولكن أيضا يف أماكن أخرى.
مداخلة
أنا شاعر وروايئ من أصل اكمريوين .هذه مدة وأنا معمك يف املغرب .بالنسبة يل ،األدب املغاريب هو
الذي كتبه املغاربيون أو لك الكتابات اليت تشري إىل حياة املغرب العريب.
جون زكنياريس
مل يبق لنا إال أن نشكر الكتاب احلارضين وكذلك املنمظني.
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جنوب-جنوب  :اللحظة الشعرية
رئيس اجللسة  :عبد احلق ميفراين
فكتور رودريڭزي نونزي ،رشا األمري ،جنوان درويش ،بامس النربيص
املشاركون :
أمحدو كوروما
		
فضاء :
يوم السبت  20أكتوبر 2018
التارخي :
11 : 00 - 09 : 30
		
الساعة :

موجز مداخالت املائدة املستديرة
أرشف السيد عبد احلق ميفراين عىل تسيري هذه اجللسة املنعقدة حتت عنوان «اللحظة
الشعرية  :جنوب-جنوب» ،وألنه شاعر أيضا ،دعا السيد ميفراين املشاركني للحديث عن
مدى قدرهتم أن يعيشوا «حلظهتم الشعرية» مع األخذ بعني االعتبار للبعد الكوين .وهل
ستسامه اهلويات الشعرية القوية للجنوب يف إثراء الكتابات اليت تفتح أبواب العامل
مرشعة أمام اإلبداع ؟ أما رشا األمري ،ويه نارشة وناقدة وروائية لبنانية ،فرتى أن
الشاعر خياطب العامل يف لغته ،وبأنه هكذا يمتكن بعض املبدعني من بلوغ نطاق العاملية.
وبالنسبة هلا ،فإن الشاعر الفلسطيين محمود درويش ،عىل سبيل املثال ،يتحدث عن
مضري عاملي .وباملناسبة جييهبا شاعر عريب آخر ،من أصل فلسطيين ،جنوان درويش،
وهو أيضا حصايف وناقد ،من خالل تعريفه للشعر عىل أساس أنه «فن الصمت».
وبالنظر إىل اهلوس احلايل بالشعر ،يشري فكتور رودريڭزي نونزي ،وهو شاعر واكتب
ومرتمج كويب ،إىل أن الشعر يسبق األدب ،والسميا من خالل النقل الشفوي.
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ولعل االنتشار احلايل للنوادي األدبية املخصصة حرصا للشعر يف أمرياك الالتينية
والنجاح الذي حققه بعضها ومدى إشعاعها احمليل واجلهوي دليل عىل ذلك .ومما ال شك
فيه أن هذه النوادي تهسم يف ظهور الشعراء الشباب ،حيث أقاموا جسورا مع إجنازات
الشعر العريب ،إىل درجة ميكن احلديث فهيا عن االختالط واالمــزاج بني التجارب
الشعرية .ويبدأ هذا االرتباط الذي يعود للفرتة قبل االستعامرية ،ملاهية اللكامت نفهسا
حيث أن لك لكمة من أصل مخسة لكامت من اللغة اإلسبانية يعود أصلها وجذورها إىل
اللغة العربية .ويؤكد فكتور رودريڭزي نونزي بأنه تأثر بدوره بالشعر األندليس الذي ساعده
عىل صياغة رؤيته اخلاصة للعامل.

من ناحية أخرى  ،يبدو أن القصائد األوروبية األجنلوساكسونية تبدو جامدة ومنفرة يف
مقابل دينامية لك من الثقافة اإلسبانية-األمريكية والثقافة العربية-اإلسبانية ،مكا أكد ذلك
جنوان درويش .ويعتقد الاكتب والشاعر الفلسطيين بامس النربيص أن هويته تتفوق عىل
إنتاجه الشعري الذي يتجاوز ويتخىط انمتائه القويم .ويف املقابل ،يعترب أنه ينيمت
ملدرسة شعر اجلنوب ،مبا يف ذلك إسبانيا .حيث يشعر بتأثريه معتربا بأن الرتمجة ال
تغري شيائ أثناء االنتقال بني اللغتني ،وهو ما مسح له بالتقارب مع شعراء أمرياك الالتينية.
من جانب آخر ،تستحرض رشا األمري الشعر األمازييغ من خالل حبهثا عن ديوان شعري
أمازييغ ،حيث أكد هلا الشاعر ومندوب هذا املعرض ،السيد مجال احلمكاوي أن هذا
الديوان اكن يف البدء عبارة عن مجموعة من القصائد املنقولة شفاهيا ،حيث ترمجت
يف وقت الحق إىل الفرنسية .وهكذا اكنت هذه املائدة املستديرة فرصة لتعزيز التبادل
الثقايف جنوب-جنوب ،والسميا التبادل الشعري .ولذلك ،فإن التعاون الوثيق واملسمتر بني
املبدعني من اجلنوب يعترب حاجة مملوسة ،إذ جيب أن تسامه تظاهرات من قبيل املعرض
املغاريب للكتاب يف تعزيز هذا التعاون.

251

مداخالت املائدة املستديرة
عبد احلق ميفراين
صباح اخلري .حنن اليوم يف جلسة مركزية ،مضن فعاليات املعرض املغاريب للكتاب ،من خالل موضوع
«اللحظة الشعرية  :جنوب-جنوب» .يف البداية ،احمسوا يل أن أقف عند لكمة دالة للشاعر جالل احلمكاوي،
يقول فهيا « :اختيار حمور مساءلة الكوين جاء ملساءلة العالقة املهمينة بني املركز الغريب والقمي العاملية
ومن مضهنا العامل العريب».
رمبا املطلوب من خالل هذا املنتدى املفتوح ليس أن نفكر شعريا فقط .ولكن نفرتض أن الغرض من هذا
احملور هو نفكر يف هذا املشرتك كفاعلني ومثقفني .ورمبا حان األوان لصياغة حلظتنا الشعرية اإلنسانية
من داخل العمق اجلنويب ،بلك محولته األنرثوبولوجية والرمزية وكذا محولته املادية والالمادية ،باإلضافة
إىل لك تارخيه العميق .هذا اجلنوب احململ بكتلة غري مطلوب منه أن تكون متجانسة ،فهو غين هبويات
وثقافات ورموز متتد من معق املتوسط إىل حصراء إفريقيا ،وإىل أهرام مرص ومعق اخلليج العريب
ومن أطلس املغرب إىل حصاري أمرياك الالتينية ،مكا أن يف اجلنوب أيضا إحالة إىل تارخي االستعباد
واالستعامر .وإىل أي حد يستطيع الشاعر البانايم والكويب والربازييل واملغريب والتونيس والفلسطيين
صياغة حلظته الشعرية انطالقا من اهلم الكوين ؟ كيف ميكن أن جيعل من هويته املفتوحة ،هوية متعددة
حوارية ،قادرة عىل صياغة املشرتك اإلنساين ؟ هل ميكن لشاعر اجلنوب أن يسامه ،وهو املؤهل دامئا
إلنقاذ العامل ،يف صياغة حلظته الشعرية للجنوب الذي يسكنه ؟ دعونا نوزع هذه املداخالت عىل حمورين
أساسني .ما معىن أن تكون مبدعا يف هذا العمق امليثولويج األسطوري اجلنويب ؟ كيف تستطيع صياغة
حلظتك الشعرية من هذا املسار اجلنويب ؟ كيف ميكن أن جتعل من هذه اهلوية أكرث من أن تكون شعرية ؟
وجتعل هلا موطئ قدم يف العامل ؟ مك متنيت لو مت إصدار نداء وجدة الشعري من أجل عامل أكرث إنسانية
يصوغه األدباء والشعراء احلارضين معنا وتكون بذلك مبادرة هلا أكرث من داللة.
بالعودة ملوضوع جلستنا ،لدينا أربع صياغات حول احملور .بدون حتديد اجتاهات حلوارنا بقدر ما نحمط
ملداخالت تصب اجتاه اللحظة الشعرية اليت نريد صياغهتا اليوم.
رشا األمري
مكواطنة تعيش يف اجلزء اجلنويب من العامل ،حنن يف أمس احلاجة إىل كثري من الشعر ومن الصمت ومن
الدعاء ليك نسمتر يف ربط عالقاتنا مع اآلخر .مكا أمسع من رفايق الشعراء املتواجدين بمشال العامل
الذين يكتبون بلغاهتم احلية واحلرة ،عكس لغتنا املقيدة واملغلوبة عىل أمرها ،شعراء المشال يعيشون أيضا
حمنة اليوم ،حيث أصبح ينظر إلهيم عىل أساس أهنم غري مهمني.
أما بالنسبة يل ،فالشعر أقرب للصالة ،وإىل بلمسة اجلراح ،الشعر هو ما يكتبه اإلنسان ليوجه عشقه،
ملوقف ،المرأة ،لبلد ،الشعر حلظة ال حتددها املاليني أو اإلعالنات أو القنوات التلفزية ،لذا قد يبدو عددنا
قليل هذا الصباح .ومكا يقول شاعر أنا جد معجبة به ،كتب معلقة أقرأ مهنا مقتطف « :امسعوا جيدا ،إن
الكرام قليل» .وأظن أن الشعراء قليلون أيضا ألهنم «يبحثون عن ما ال يلزم» .الناس مغلوبة عىل أمرها
أاكنوا يف «اجلنوب» أم يف «المشال» .لكنا اليوم مغلوبون عىل أمرنا من «األسواق» و«الرأمسالية»
و«احلروب» .لكن لك إنسان عندما يستيقظ لك صباح ويمسع ألغنية مؤلفة من شاعر كبري قد يتبدل مزاجه.
هذا اإلنسان إن استيقظ لك صباح عىل لكامت محمود درويش ،قد يعتدل مزاجنا ويهسل علينا ما سنواجه
من أمل يف مدينة معذبة ومعذبة مثل بريوت .ويف ظل منط العيش هذا ،حنتاج لملوسييق والشعر ،حنن يف
حاجة «ملا ال يلزم» إىل ما يعترب بلمسا جلراحنا .الشعر أقلية وسيبىق أقلية فهو اكلصالة.
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فالسرية النبوية تقول أن «اإلسالم جاء غربيا وسيعود غريبا» .فالشاعر كذلك هو اكئن غريب يف المشال
مكا يف اجلنوب ،ألن ال عالقة له باللزوم.الشاعر يكتب بشغف وحبب كبري وال يفكر إال يف إعطاء ذاته
لآلخرين .أتوجه بالشكر للك الشاعرات والشعراء الذين يعطون من ذواهتم بأي لغة اكنت .ال أود اخلوض
يف مشلكة ترمجة الشعر .هناك ترمجات للشعر ولكن للك لغة خصوصياهتا وأجبديهتا .أنا أعشق الشعر
واللغات .أكتب بلغة عربية عاشقة ،عاشقة للقرآن ،لملتنيب ،للك شعراء الكون .الشعر أكرب من الشاعر،
إذ أن يف لك شاعر إله وموهبة .مثل محمود درويش أحبث عن اللـه يف الاكئن اآلديم .من هنا حتية للك
الشعراء...
عبد احلق ميفراين
من موقعك كنارشة هسرت عىل إخراج عدد من اإلصدارات الشعرية .هل ميكن احلديث عن وجود حلظة
شعرية بعمق «اجلنوب» ؟
رشا األمري
الشاعر خياطب العامل عن طريق لغته .قد تكون هذه اللغة يف زمن ليس منترصا ملخاطبة الضمري الكوين.
اإلنسان خياطب اإلنسان بغض النظر عن اللغة املستعملة .بطيعة احلال ،هناك شعراء مكحمود درويش
يعربون عن الضمري الفلسطيين ولكن أمتىن أهنم يتجاوزونه للتعبري عن الضمري الكوين .وهناك شعراء
استطاعوا احلديث عن البعد الكوين .هناك شعراء قامت أمعاهلم حول تسويق هائل واكن هلم صدى كبري
وآخرون هلم صوت خافت...
جنوان درويش
طبيعة الشعر أنه أريد له أن يكون فنا خافتا .الشاعر مطلوب منه أن يكون مواطنا خفيا .هناك رغبة يف
أن يكون ال مرئيا داخل املجمتع.
عبد احلق ميفراين
نشكر جنوان عىل هذه املداخلة املباغتة .وستكون لنا الفرصة لعودتنا إليك للحديث معك بالتفصيل .اآلن
نعيط اللكمة من أجل أخذ وجهة نظر التينية مع فكتور رودريڭزي نونزي يف حمور جنوب-جنوب واملشرتك
اإلنساين .سؤالنا األويل  :ما معىن أن تكون مبدعا يف هذا العمق اجلنويب ؟ وأن تصوغ هذه اللحظة
الشعرية مع هوية منفتحة عىل اآلخر ؟
فكتور رودريڭزي نونزي
أشكرمك عىل دعوتمك .أنا قادم من كوبا .أريد اإلشارة أوال أنه نادرا يف معارض الكتاب ما يمت إدراج
مادة شعرية .وأنا سعيد جدا حبضور مثل هذه املبادرة وأنا سعيد أن يكون الشعر ممثال هبذه الطريقة.
هناك يف نظري متيزي جيب أن نقوم به حول الشعر واألدب .البد من اإلشارة إىل أن الشعر سبق األدب
النرثي اكلرواية اليت مل تظهر اكخرتاع إال يف بداية القرن  18امليالدي .الشعر اكن سابقا للرواية وحىت
للكتابة .فالشعر اكن شفويا بامتياز .وإذا عدنا لتعريف الشعر مفيكن اعتباره ناقصا وثقيال بل خاطائ.
فالشعر يعرف بأنه «جنس أديب» ويف نظري العكس هو الصحيح .فاألدب هو جنس شعري .ما ميزي
الشعر أيضا هو طابع الشفوي .وملواجهة طغيان األدب املكتوب أصبح الشعراء يستعيدون املبادرة وخلق
فضاءات لعرض الشعر بطريقة شفوية .حصيح أن هذه املناسبات ال تمتزي برشاء الكتب ولكهنا تحمس
بمساع الشعر من طرف امجلهور.
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عبد احلق ميفراين
هذه املهرجانات ذات الصيت العاملي ،هل ميكن أن تسامه يف تقارب بني أصوات شعرية من داخل الفضاء
اجلنويب من العامل مثال من جغرافيات شعرية من إفريقيا أو العامل العريب ؟

فكتور رودريڭزي نونزي
أوال هذه املهرجانات سامهت يف تروجي وتطوير الشعر .أرسد مثال مدينة «ميدلني» بكولومبيا اليت تنظم
منذ عقدين مهرجان اكن يف بدايته ال يثري اهمتام الكثريين من الساكنة .وبعد هذه البداية حتول املهرجان
وشعراء املدينة واملنطقة احتكوا بالشعر العريب وبدؤوا يسمتعون للشعر من املنطقة .ولنا اليوم فريق من
الشعراء واملرتمجني يقومون برتمجة هذه القصائد من أكرث من مائة لغة وخلق جوا جديدا باملدينة .بظهور
جيل جديد من الشعراء اكنت هلم قدرة التفاعل واالستفادة من هذه املدرسة الشعرية .مثل هذه املهرجانات
تسامه يف تقامس التجارب إضافة لالنتعاشة االقتصادية اليت ختلق داخل املدن .نعم ،الشعر ميكن أن
يكون مرحبا به يف املدن اليت تستضيف مظاهرات ثقافية وليس هناك ما ييسء للشعر إن قلنا هذا الكالم.
الشعر ملك للناس ولملواطنني وحنن كشعراء لنا مهمة أن نعيد الشعر للناس ،ألحصابه األصليني .ويف
«ميدلني» ميكن أن تمسع الشعر يف األماكن العامة كوسائل النقل مثال.
عبد احلق ميفراين
نذهب اآلن إىل جتربة جنوان درويش وهو شاعر وحصيف .وهو اليوم من األصوات املهمة واجلديدة ليس
فقط يف الشعر الفلسطيين بل العريب أيضا .له رؤية خاصة لألشياء أو نظرة مثالية لبعض القضايا .داخل
هذه العزلة اليت نتحدث عهنا اليوم واليت يعاين مهنا الشاعر ،كيف ميكن أن خيلق حلظته الشعرية يف
هذا العمق اجلنويب ؟
جنوان درويش
حنن ساكن «اجلنوب» أصبحنا نبذل جهدا هائال الكتشاف جنوبيتنا .حنن يف منطقة من العامل عانت من
االستعامر خالل فرتة ليست بقصرية ويفرتض أن العدد األكرب من البلدان العربية نالت –نظريا -استقالهلا.
إال أنه عىل مستوى الواقع ،مازالت املفاهمي االستعامرية صاحبة نفوذ وتأثري .حنن نرتعرع بنوع من االفتتان
واالستالب بالثقافة الغربية (غرب أوروبا وأمرياك) .كرث من بيننا يعتربون أن هذا الغرب هو العامل ،وبأن
الشعر هو الشعر األجنلوساكسوين أو الفرنيس ،يف حني تغيب علينا ،أجزاء كبرية من الثقافة العاملية.
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لعل الذي حصل ميع وبعض زماليئ ،أننا بدأنا ننتبه أن هناك أجزاء من العامل بدأنا ننيمت هلا وتنيمت
لنا أكرث وتكمتل هبا شعريتنا وإنسانيتنا أيضا ومن بيهنا ثقافات أمرياك الالتينية .ومن هنا مت اكتشاف
شعراء هذه املنطقة كنصوص وأيضا كأخشاص .عىل املستوى الخشيص ،هذه التجربة اكنت مؤثرة جدا
يف كتابة الشعر.
وبدون هذه اللقاءات ما كنت ألكون ما أنا هيلع اليوم .عىل سبيل املثال لقاء شاعر مثل فيكتور أو راوول
وآخرون من تشييل ،ومن اهلندوراس وبلدان أخرى مسح يل بتطوير الويع الشعري .اكن مفيدا والسميا
يف اعتقادي أفضل شعر يكتب بالعامل هو شعر هذه املنطقة اإلسباين .هذا الشعر يف أفضل حاالته ،شعر
بتقاليد عريقة .هلا منابع عربية وهذه مسألة مهمة« .جتربة إنسانية مخضة ورهيبة وحية».
الشعر يف هذا اجلزء من العامل يمتزي باحلياة ،بالطاقة ،وهو خالصة جتارب .وهو خيالف التجربة الشعرية
األوروبية أو االسكندينافية والذي ميكن أن يوصف بكونه شعر «ثقايف» ،أي يبىن عىل إعادة إنتاج
قراءات ثقافية.
عبد احلق ميفراين
هل أفادت الرتمجة كوسيط من أجل خلق هذا املشرتك ؟

جنوان درويش
أكيد ،بدون ترمجهتا فإن الثقافات متوت .ولكن ألكون رصحيا معك .عن طريق الرتمجة ،سافرت النصوص
اجليدة وكذا الرديئة .هناك قضية مضنية ختص موضوع «اللحظة الشعرية جنوب-جنوب» ويه ختص
الشعر العريب اإلسباين .حنن نكتشف أنفسنا عن طريق اكتشاف هذه اجلغرافيات الثقافية .وهذا حصيح
بالنسبة للثقافة الرتكية واإليرانية والالتينية .هذا االكتشاف للذات هو خروج من همينة املركز الغريب .وهنا
البد أؤكد أين ضد هذا املركز لكن ضد همينته عىل املستوى الثقايف .أنا أعارض السياسة األمريكية ولكن
أحب األدب األمرييك .السياسية الثقافية الفرنسية أعتربها متعالية وعنرصية ولكن أحب األدب الفرنيس.
هذا ال يعين أن يل موقف «شوفيين»من هذه الثقافات الغربية .لكن اكن من الرضوري اكتشاف جغرافيات
أخرى.
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عبد احلق ميفراين
بامس النربيص له رؤية أخرى  :رؤية احلكمي .مثل جنوان أنت من شعراء فلسطني ،هل تفيد أحيانا أن تكون
شاعر فلسطيين ؟ أم تشعر بصوهتا أن يمسع أكرث من أن يكون فلسطينيا ؟
بامس النربيص
«فلسطينييت» يه أنا ،لو مل أكن فلسطينيا كنت سأكون خشصا خمتلفا .من جانب آخر ،أحيانا أخرى
الشعر أكرب من الشاعر .أما يف ما خيص جبة «احلكمي» فأنا أفضل أن أكون «صعلوك».
عبد احلق ميفراين
إن اتفقمت أقرتح أن منر لملحور الثاين جللستنا .نريد أن نقرتب أكرث من هذه اللحظة الشعرية ويف عالقهتا
مع الشعر العريب يف تعدده .وأقرتح أن نسمتع لفيكتور يف املوضوع من خالل لقاءاته مع هذه التجارب
الشعرية العربية.
فكتور رودريڭزي نونزي
العالقة بني األدب العريب وأمرياك الالتينية تكونت قبل الفرتة االستعامرية .اكن هناك تواصل بني الثقافة
اإلسبانية اليت أسست ثقافة أمرياك اجلنوبية .وميكن أن نقول أن األدب اإلسباين تشبع من األدب العريب
وميكن أن نعود لملوحشات أو األشعار املكتوبة باللغتني اإلسبانية والعربية .حىت ميكن القول أننا من
شعب واحد .فأستاذي يف اللغة اإلسبانية اكن دامئا يكرر أن  20يف املائة من لكامت اإلسبانية يه من
أصل عريب .هناك عالقة سابقة وتارخيية .هناك شعراء أثروا يف تكويين ونظريت للعامل خاصة يف فرتة
األندلس .هناك إذن عالقة تارخيية وثقافية تربط بني املنطقتني .التجربة االستعامرية السابقة أو احلالية،
تؤسس أيضا لقواعد حوار أديب «جنوب-جنوب» .هناك مظاهر االستبداد اليت ختلق حوارا أيضا بني
شعوبنا.
عبد احلق ميفراين
كيف ميكن لملهرجانات واللقاءات والرتمجة من اكتشاف اجلغرافيات الشعرية باجلنوب ؟
بامس النربيص
قبل ست سنوات انتقلت للعيش يف إسبانيا بالضبط بربشلونة .وبالنسبة يل إسبانيا أيضا جزء من اجلنوب
عىل األقل جغرافيا ،باإلضافة إىل املشرتك بيننا هائلة .عند بداية االستقرار أصبحت أقرتب لك يوم من
الروح اإلسبانية والاكطلونية .ويف هناية هذا انتقال من جنوب إىل جنوب .يف مرة ،اكن عند لقاء مع أديب
من هولندا واكن يتلكم بتعايل عن إسبانيا فاكن طبيعيا أن أدافع عن إسبانيا جكزء من «اجلنوب» .فأنا
أسبح يف نفس بيئيت ،مع خصوصيات بطبيعة احلال بني فلسطني وإسبانيا .أكيد أن التواصل مع هذه
الثقافة ولك الثقافات يمت عرب الرتمجة .اللقاءات هلا دور يف جنس عالقات .فلقايئ املبارش مع شعراء
أمرياك الالتينية بربشلونة مسح يل بالتعرف املبارش عن أمعاهلم ومهنم من أصبح أصدقاء خشصيني .يف
يشء جيعلين أقرب للشعراء الالتينيني منه إىل زماليئ اإلسبان .رمبا مرد ذلك هو التارخي الطويل من
االضطهاد بأمرياك الالتينية .حىت أنين أقول أن ممجن الشعر العاملي هو أمرياك لالتينية وليس إسبانيا.
وبدون أدىن شوفينية ،فقد جهرت الشعر األجنلوساكسوين منذ فرتة ،أحس أنه شعر «ثقايف» حيث أصبح
خيلو من التجربة احلية ،وكأنه يكتب بالرأس وليس باكمل اجلسد .هلذا أظن ،أن مستقبل الشعر يوجد يف
جنوب العامل .وهذا جيعلنا حمظوظني لتواجدنا وانمتاؤنا هلذا اجلزء من العامل.
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رشا األمري
أحبث عن كتاب لشاعرة أمازيغية تدىع «نريدا أيت عتيق» من املغرب .كتبت بالعامية قصائد قصرية منذ
سبعني سنة خلت .مث ترمجت نصوصها إىل الفرنسية من طرف عشيقها وهو معمل فرنيس .لألسف ،يف
بريوت أستطيع أن أطلع عىل أمعال شعراء من أقايص األرض ،ولكن مل أجد أمعال هذه الشاعرة املغربية
«اهلامشية» ،واليت أحبث عهنا منذ سنوات .فيا أهل املغرب ساعدونا عىل الوصول ألمعال هذه الشاعرة
املدهشة عىل لك األصعدة حىت محنل شعرها للعربية والعامل العريب.
جالل احلمكاوي
أمهية هذه اللحظة الشعرية يه التفكري يف الصيغ العملية للتفاعل .ألن الشاعر ليس مؤسسة .أعتقد أن
اجلهد األسايس هو التعرف عىل بعضنا البعض .فيف املغرب نعرف من السودان ،الطيب صاحل أو فقط
من ينرشون ببريوت .مسألة اكتشاف األفراد هذه مسألة رضورية .وجيب جتاوز فكرة حاجز اللغة أو الفكرة
اليت تروج بكوننا يف املنطقة املغاربية ال نتواصل بالعربية وهتمين علينا الفرنسية.
بطبيعة احلال هناك مشلك سيايس له عالقة بالدمع واإلشعاع األكرب الذي حيظي به األدب املغريب املنشور
باللغة الفرنسية .معليا ،جيب أن نتعرف عىل بعضنا البعض أوال ،مث التعرف عىل جغرافيات شعرية أخرى
مثل أمرياك الالتينية والصني .ألن املركز األورويب فقط جتاوز .املهرجانات ميكن تسامه يف هذا التقارب.
مداخلة
بالنسبة للعمل الشعري «نريدا أيت عتيق» فهو متوفر يف مكتبات الرباط باللغة الفرنسية وليس األمازيغية،
ألن القصائد اكنت شفهية مما يطرح مدى كون هذه القصائد يه لصاحبهتا فعال أم ال ،أم اكنت إضافات
من صديقها الفرنيس .هذه احلالة حتيل عىل «الغرائبية» اليت تطبع عالقتنا مع األمازيغية.
فكتور رودريڭزي نونزي
هناك كثري من األشياء جيب القيام هبا من أجل تكثيف التنسيق والعمل بيننا .الشاعر جيب أن يكتب الشعر
من أجل الشعر .أما بالنسبة لملهرجانات ،فلدينا  50مهرجان شعر باملكسيك .وعدد املجالت  4ماليني ،وال
بد من التفاؤل .ليس هناك أزمة بل منو مسمتر.
عبد احلق ميفراين
قبل االنفتاح عىل اجلغرافيات األخرى ،دعونا نكتشف غىن ثقافات اجلنوب األمازييغ ،الكويب ،الطوارق،
والعمق اإلفرييق .شكرا لمك.
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موجز مداخالت املائدة املستديرة
مسرية هذه املائدة املستديرة يه الاكتبة املغربية صاحبة القمل العريب أمينة بروايض،
واليت استضافت ،بدورها ،الروائية والناشطة السياسية والرسامة العراقية هيفاء زنكنة.
هذه األخرية تتفادى مقاربة البحث عن العاملية كنتيجة حلالة اخلوف اليت من املمكن أن
تثريها سلطات بلد ما .فهي تفضل أن تكرس قملها ملعاجلة مسألة ماكنة املرأة يف املجمتع
أي من داخل جممتعها .وبالفعل استطاعت العراق التغلب عىل األمية منذ السبعينيات
من القرن املايض ،وأنتجت اكتبات .عىل األقل ،بضع عرشات من النساء اللوايت ُعرفن
بإنتاجهن األديب .لكن األمية رسعان ما قلبت أوراق اللعب ،وغريت النتيجة لصاحلها
بسبب االحتالل األجنيب .فقد عادت بقوة لتنترش انتشا َر النار يف اهلشمي ،والسميا
يف صفوف النساء .فانشغال هؤالء النساء باحلفاظ عىل حياة عائالهتن ،وخصوصا،
أطفاهلن ،مل يرتك هلن املجال ليتخذن من القراءة و الكتابة اإلبداعية أولوية رضورية.
258

بصفة عامة ،فإن األمية لألسف نقطة ضعف مشرتكة بني دول العامل العريب ،حيث ال
يتعدى معدل قراءة الفرد ربع رواية لك عام ؛ وهو مع ّدل يلخص لك يشء .تتباين الظروف
وختتلف من بلد إىل آخر ،ولعل ما يشلك حلقة وصل بني هؤالء الاكتبات العربيات هو
حهبن للكتابة وللغة العربية .فعىل الرمغ من ثقل التقاليد والصور المنطية ،فالكتابة
النسائية مرتبطة بوضعية املرأة ؛ والرجل بعيد عن أن يكون السبب الوحيد يف ذلك ؛
بل يلعب أحيانا دورا مساعدا .بالنسبة هلدى براكت ،رأت النور يف لبنان وتعيش يف
فرنسا ،اللغة العربية ختول هلا التعبري بصدق معا خيتلج خاطرها ،وتحمس هلا باإلفصاح
معا محتله بداخلها ،ولو كتبت بلغة أخرى ،ملا احتفظت كتاباهتا بامحلولة نفهسا ،ولرمبا
اختذت مىحن معاكسا .بطبيعة احلال ،هناك حدود ال ينبيغ جتاوزها ،وال ينبيغ املقامرة
بذلك إال إذا تعلق األمر بالرتمجة إىل لغات فئة القراء األكرث همينة .لكن يف نظرها ،هذا
نوع من التسويق .فهي ال تنفك تؤكد اختيارها للغة العربية كقالب كتايب ثابت وهنايئ.

أما الروائية والصحفية ليىل أبو زيد فقد ُس ِئلت عن املسار الذي سلكته حنو الرواية يف
المثانينيات من القرن املنرصم .فأول الروايات العربية لكتاب مغاربة تعود إىل سنوات
الستينيات .يف الوقت الذي اكنت فيه النساء بالاكد تناقشن األدب يف اجلامعات ،اكنت
املفاجأة أهنن مل يكتفني فقط بكتابة قصص عاطفية ،لكهنن جتاوزن ذلك إىل معاجلة
مشالك املجمتع .ورسعان ما أبانت الكتابة بالعربية عن الدور الرئييس للجامعات كأداة
والرتمجات كقرائن دالة عىل ذلك .وأخريا ،الاكتبة السودانية صباح الصهنوري اليت
حققت إحدى هشرة واسعة يف بلدها السودان منذ األربعينيات من القرن املايض من
خالل رواية بالعربية طبعا .ويف نفس السياق ،تناولت ضيفتنا تقاليد الشاعرات امللكفات
حبفظ تارخي القبائل .وعىل الرمغ من االضطهاد الذكوري ،فقد استطاعت الكتابة النسائية
السودانية أن تبني عن كثري من اجلرأة والتحرر .ورمغ اختالف املداخالت واملقاربات إال
أهنا تتالحق وتنصهر لتكشف لنا عن أن التطرق إىل موضوع الكتابات النسائية هو ،أوال
وقبل لك يشء ،مناقشة وتقيمي ماكنة املرأة داخل املجمتع.
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مداخالت املائدة املستديرة
أمينة بروايض
الروائية واملفكرة هيفاء زنكنة ،انطالقا من جتربتك ونظرا للظروف العصيبة اليت مررت مهنا يف املايض،
هل اخلوف الذي يساور اإلنسان املبدع من السلطة يكون دافعا للبحث عن الكون ؟
هيفاء زنكنة
أوال ،هذا السؤال مل أكن مهتيأة له ،ثانيا ،ال أريد أن أزجع احلضور بقصة «املأساوي» يف حيايت ألنه
هذه ليست مهميت .أنا أعتقد أن مهمة الاكتب يه أن يشيع األمل ومسؤوليته أيضا ،وبالتايل سأبتعد عن
قص هذه التجارب اليت رمبا احلافز االسايس الذي دفعين إليه هو االهمتام مبراجعة دور الاكتبة مثال ،ما
أمهية دور الاكتبة ؟ هل حنن فعال مكا يقال عنا ،نعمل عىل التغيري ؟ كيفام اكن املستوى ،هل هذا حصيح
أم ال ؟ هل يه مهمة ذاتية ،إنسانية أو أخرى ؟ املهم ،التحول األسايس الذي جرى يل خصوصا بعد فرتة
االحتالل األمرييك للعراق ،أنين توقفت عن الكتابة األدبية بشلك شبه اكمل ،ليس ألنين ال أرغب يف الكتابة
بالعكس فأنا أفتقدها بشلك لكي ،فلقد ،اخنرطت يف تشكيل جلان لتوثيق جرامئ احلرب املرتكبة يف العراق
سواء من قبل الغزو األمرييك أو الربيطاين أو أي قوة أخرى ،وأنا يف جلان متعددة تعمل عىل ذلك .هذا
بعيدا عن الكتابة ،ولكن يف الوقت نفسه كأن الكتابة نوع من الفريوسات ال نعرف مصدرها وال ميكن التحمك
فهيا ،فتحول إىل جمال آخر هو حماولة دمقرطة الكتابة ،فالكتابة بالنسبة يل ليست فقط للنخبة ،وهذا ليس
حصيحا ،وأن تكون مقترصة عىل عدد حمدد من النساء مكا نراه اآلن يف الوطن العريب.
الوطن العريب فيه  300مليون خشص وإذا حتدثت عن العراق يوجد هبا  38مليون خشص ونفاجأ مبن
يكتب ،بأن املرأة العراقية تقتحم جمال الرواية والكتابة وتتصدرها .مث نقرأ يف إحصائيات حقيقية أنه
منذ سنة  1994إىل  2011لدينا  20اكتبة فقط ،وإذا عدنا لملائة عام األخرية جند أهنن ال يتجاوزن 100
اكتبة فقط ،مفا معىن هذا ؟ ما الذي نقوم به حنن ؟ يف هذه احلالة أنا توجهت حنو التجشيع عىل الكتابة،
وحاولت قدر اإلماكن أن أجعل من الكتابة معال للجميع ،وهذا ال ميكن بل يعد شبه مستحيل .النقطة
األساسية يه أن البالد العربية تعاين ،ليس من قلة الكتاب ،لكهنا تعاين من األمية أيضا ،نسبة األمية يف
بالدنا عالية جدا ،خاصة يف صفوف النساء ،وحنن نطالهبن بامهتان الكتابة واإلبداع والتغيري ،ولك هذه
املسائل ،وهن ال يعرفن القراءة والكتابة.
يف العراق حاليا اجلهل يعود ،كيف نقرأ وكيف نبدع ؟ هذه املسائل األساسية غالبا ما يمت جتاهلها
والرتكزي عىل ذكورية النصوص مثال ،يه موجودة ولكننا نتجاهل املبادئ األساسية ،فاملواطن العريب يقرأ
ربع كتاب يف العام فقط ،هذا هو معدل القراءة ،رمبا ليس ألنه ال هيمت ولكنه ال يعرف القراءة أيضا ،هذين
اجلانبني أصبحا جزءا من معيل الصغري جدا ،تجشيع القراءة والكتابة .وإذا متكنت من إدارة ورشا للكتابة
لالستفادة من جتربيت السابقة سواء عىل صعيد الكتابة البسيطة أو اجلوانب األخرى ؛ أعتقد أن تجشيع
املرأة عىل الكتابة أمر رضوري جدا ،وعلينا أن هنمت به وال أن نضع لك الاكتبات العربيات يف سلة واحدة،
فهناك اختالفات من بلد إىل آخر .فاملرأة املوجودة يف بريوت خمتلفة عن املرأة يف العراق ،رمغ أن املرأة
العراقية متقدمة جدا ،إذ وصلنا إىل حمو األمية يف السبعينات ،واآلن عدنا إىل الوراء .هذه اجلوانب أيضا
تنعكس عىل املواضيع اليت نكتب فهيا ،مفن تكتب يف السعودية ختتلف معن تكتب يف المين .مكا أن هناك
الدول احملتلة ،فاملرأة يف فلسطني لدهيا مه آخر يف الكتابة ،وأعتقد أن ما جيمعنا هو أننا نعترب الكتابة
فنا حقيقيا وحبا وعشقا ،وحناول أن ننقله لآلخرين ،أما كيف ذلك ؟ هنا ختتلف األساليب ،وهنا مكا ذكرت
هدى باألمس ،نعرب عن عشقنا للغة العربية أيضا.
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حنن يف حالة وله باللغة العربية ،نبحث فهيا ونقرأ ،واالهمتام باللغة مصدره القراءة باألساس لذا جيب أن
نركز عىل هذا اجلانب ونبحث فيه وأن يكون لدينا دورنا كاكتبات ومبدعات ،وال أنكر أن الاكتبات املوجودات
هلن موقع عىل املستوى العريب والعاملي أيضا ،أن يكون لدينا هذه النظرة الواقعية.
أمينة بروايض
شكرا أستاذة عىل هذه املداخلة الغنية اليت تشتيك من اجلهل الذي يسيطر عىل عقول الذكور خاصة ،وأنه
لو اجتهت املرأة إىل الكتابة لاكن حال املجمتعات العربية أفضل .لو حمست أستاذة سأضيف سؤاال مرتبطا
بنفس املوضوع ،إىل أي حد يعترب فعل الكتابة النسائية مسؤوال عن تغيري العقليات من املوروث ،أم أن
املشلكة تمكن يف املتليق ،أقصد اآلخر الذي حيمل عىل عاتقه مه التغيري ،ألنه لو قرأ الرجل ما ختطه املرأة
وما تكتبه ألحس مبا تعانيه من ظمل وقهر ،و لتقدمت املجمتعات وبالتايل نضمن حتقيق العدالة يف العامل ؟

هيفاء زنكنة
أعتقد أننا أحيانا نظمل الرجل أكرث مما جيب ،فأنا مع األسف ال أتفق معك ،هناك عدد كبري من الاكتبات ،لو
قرأت سرية حياهتن وهن معروفات ،لوجدت أن من جشعهن عىل الكتابة هو األب وليس األم أحيانا ،فاألم
تريد مهنا البقاء يف املزنل والزواج ،والرجل هو الذي يدفعها .أنا يف حاليت اكن والدي هو من دفعين ،فأنا
مل أكن أرغب إطالقا يف أن أكون مثل أيم .هل بإماكن املرأة الاكتبة أن تغري ،بطبيعة احلال ميكهنا ذلك،
لكن ما هو جحم التغيري ؟ رمبا مواصلة الكتابة والعمل باالجتاه نفسه ،واملعروف يف النظرية املاركسية
بالرتامك يؤدي إىل تغيري نويع ،فرتامك الكتابة واملثابرة والعمل ،ليس فقط عىل أنه هذا الوجود النخبوي
أحيانا الذي ال نتحدث فيه إال بلغة واحدة ،وكوين ناشطة أحاول أن أقرتب من الناس بلغة بسيطة ومن خالل
العمل اليويم ،فاملرأة قادرة عىل التغيري طبعا والرجل كذلك ،فنجد كثريا من الرجال يكتبون ضد السلطوية،
وبعض الرجال متحمسني أكرث .التقاليد املجمتعية حتتاج أن يمت فهيا تغيري عضوي داخيل من املجمتع،
من قبلنا مجيعا .مع األسف الشديد ما حصل أنه باإلضافة إىل نواقصنا ،وحنن نعرتف هبا ،هناك دامئا
هتديدات من اخلارج ،فهي موجودة ،وإذا أخذنا منوذج العراق الذي أعتربه من أكرث المناذج وضوحا ،حول
كيفية حتويل املرأة يف العراق ،ليس من قبل السلطة الذكورية ،ولكن من طرف االحتالل .قوات االحتالل
اليت غزت البلد وأعادته إىل القرن املايض عىل مجيع املستويات ،ومت خفض مستوى أمل ومطوح الناس
واملرأة بشلك خاص إىل مستوى احملافظة عىل حياهتا وحياة أبناهئا واحلصول عىل الطعام فقط ،هذا
هو املستوى الذي اخنفضنا إليه.
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يف هذه احلالة أتلكم رمبا خبطاب خيتلف عن بلدان أخرى آمنة وتمتتع حبياهتا الطبيعية لذلك .رمبا أحتدث
حبدة عن هذا املوضوع ،فأبتعد عن أمهية الكتابة ومنظور الكتابة .بابلو نريودا الشاعر الشييل الكبري ،يقول
حني سئل مرة ملاذا ال تكتب عن امجلال ،وعن احلب ،ملاذا تكتب عن الرباكني يف الشييل ؟ فأجاب« ،أرى
دماء األطفال يف الشوارع» .ومعذرة حىت ال أكون خميبة لآلمال.
أمينة بروايض
شكرا جزيال لك أستاذة .راهن عىل موهبهتا الكثريون ،كتبت لك مؤلفاهتا باللغة العربية ورفضت أن تكتب
بأية لغة أخرى ،قامت برتمجة مؤلفاهتا إىل عدة لغات  :االجنلزيية ،العربية اإلسبانية ،الفرنسية اإليطالية
الرتكية األملانية واليونانية ،ومن مؤلفاهتا «جحر الضحك»« ،أهل اهلوى» و«ملكوت هذه األرض» ويه رواية
اكنت ستتحول إىل فيمل ،إهنا اإلعالمية والروائية هدى براكت ،مرحبا بك سيديت .الروايات اليت كتبت بغري
اللغة العربية جتاوزت حدود أقطارها ،وكتب هلا االنتشار الواسع ونالت حظا أوفر من النقد والدراسات
انطالقا من جتربتك هل اكن للنص العريب املرتمج نفس احلظ الذي نالته الروايات األخرى الناطقة باللغات
األخرى غري اللغة العربية ؟
هدى براكت
شكر لسؤالك ،ألنك مل تورطيين يف أنين ال أكتب مبارشة عن املرأة ،أو ألن أبطايل رجال ،هو فعال موضوع
حمري ألنه فعال ليس هناك طريقة واحدة للتعبري عن جشون املرأة .بالنسبة للكتابة بالعربية أو بلغة أجنبية
مبارشة ،هناك فارق كبري جدا وهو ليس يف النوعية أبدا بل هو يف احلاجة إىل التسويق ،يعين الكتاب
والرواية بشلك خاص املكتوبة مبارشة بلغة أجنبية تلىق من الدمع ومن التغطية النقدية ومن اجلوائز ما قد
ال جيده كتاب مرتمج ؛ فأنا رمبا أكون حمظوظة أكرث من غريي ألن التغطية اليت نلهتا يعين ال أستطيع أن
أشكو من املوضوع ،لكنين أعرف اهلامش املتاح يل وال أمطح يف اخلروج منه ألن المثن غايل جدا ،يعين
عليك أن تكتيب باللغة املطلوبة من هذا البلد ،وأن تكتيب أشياء مطلوبة .مثال اللغة الفرنسية ،أنا أعتقد أن
اللغة يه الكتابة ،فأنا كتبت بالفرنسية حني طلب مين وأعرف أنين لو حاولت أن أكتب روايايت بالفرنسية
لكتبت كتبا خمتلفة .اعمتاد اللغة العربية هو اعمتاد النص بالاكمل ،يعين اللغة ليست وعاء مكا اكن يقال،
فاللغة ليست أداة حني يكون اهلدف خارج هذه األداة.
أنا مقتنعة أن ما تكتبينه باللغة اليت ختتاريهنا هو نوع الكتاب ومادته األولية ،يعين ليس هذا اخليار هسال.
أنا أعمل متاما بأن الطريق إىل الرتمجات أو إىل اجلوائز أو االستحقاقات العاملية تبىق يف هامش ما
يطلبه السوق الكبري ،يعين أنا ال أرحب أوال ،وال أستطيع أن أعمتد عىل مصدر عيش من كتيب مهام نلت
من جوائز ،ومهام وزعت من كتب ألنين أبىق يف هامش هذه الثقافة .أنا يف فرنسا اكتبة مرتمجة من
العربية لن أكون يف حيايت اكتبة فرنكوفونية تسوق يف اجلوائز اليت تقترص لواحئها عىل بعض الكتابات
وبعض الكتاب والاكتبات.
هذا هو المثن جيب أن نقبل بأننا أكرث حضورا يف هامشنا من حضورنا يف مركز اآلخرين ،لن أذكر أمساء
أو عناوين كتب أو مواضيع تمسعون لرمبا هبا ها هنا أكرث من كتب مكتوبة مبارشة باللغة الفرنسية أو
االجنلزيية أو باإلسبانية أيضا .الفارق كبري جدا ليس ثانويا وال بأي شلك من األشاكل وخيار اللغة العربية
تدفعني مثهنا بشلك من األشاكل ،ولكن يف الهناية هذه رويح لن تستعريي ،مع أنين كتبت مكا ذكرت
باللغة الفرنسية كتبا أخرى طلبت مين مكا أنين سامهت يف كتب مشرتكة وقدمت نصوصا بالفرنسية
للصحافة ،لكن هذه ليست كتابيت األصلية ،يعين ليست روايات ،ألنين ال أستطيع أن أكتب الرواية بلغة
أخرى ،مكا أنين ال أدرج كتابايت باللغة الفرنسية مضن سرييت الذاتية ،وأحرص عىل أن يكون مبنيا عىل
ما أكتبه باللغة العربية.
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أمينة بروايض
شكرا لك أستاذة وهلذا الفائض من احلب للغة العربية ،ويه أيضا حتبك والدليل أهنا سلسة بني يديك
وتكتبني هبا .سأمر إىل ضيفة أخرى عزيزة ويه غنية عن التعريف ،ذاع صيهتا يف أمرياك حيث درس
كتاهبا «عام الفيل» يف اجلامعة األمريكية ،وروايهتا «عودة إىل الطفولة» مقررة يف املرحلة اإلعدادية يف
املغرب ،من أمعاهلا أيضا« ،بضع سنبالت خرض» و«أمرياك ،الوجه اآلخر» و«الفصل األخري» و«الغريب
واملدير» .إهنا الروائية واإلعالمية ليىل أبو زيد ؛ مرحبا بك ضيفة عزيزة يف عامصة الرشق وعامصة الثقافة
العربية .أنا خفورة بتواجدي إىل جانهبا ،فنحن نشرتك يف نبع واحد وهو مدينة صفرو اليت مجعت بيننا
طفولة األستاذة وطفوليت .يف احلقيقة أود أن أطرح عليك أسئلة متعددة لكنين سأحاول أن أقترص فهيا.
هل أفادتك مهنة الصحافة يف كتابة الرواية ؟ يف رأي ليىل أبو زيد ،ما يه السبل اليت عىل الاكتبة أن
تسلكها للوصول بأدهبا إىل الكوين ؟ هل األمر يتعلق باملوضوعات اليت جيب أن جتسد كأسئلة احلداثة
ومعضالت العرص املطبوع باخلوف والقلق والعنف ،كوهنا مسات مشرتكة بني الرشق والغرب أم أن
الرتمجة وحدها اكفية بغض النظر عن التمية حمور النص ؟
ليىل أبو زيد
شكرا عىل األسئلة ،واجلواب سيكون مضن الورقة اليت حرضت ويه جتيب عىل هذه األسئلة ،كأنين قرأت
أفاكرك .ما من سؤال أجد اجلواب هيلع هسال كسؤال مع يتحدث كتابك ؟ ألن الكتاب ال جييدون احلمك عىل
أمعاهلم مكا ال جييد النقاد كتابة الروايات ،ألن القدرة عىل الكتابة ال تعين الويع بالتقنية ،ومعرفة التقنية
ال تعين القدرة عىل الكتابة ،مكا هشد بذلك منذ مخسة قرون ابن خلدون ،يف قوله «ملكة الكتابة ال حتصل
مبعرفة القوانني اليت استنبطها أهل صناعة البيان ،فإهنا إمنا تفيد عملا وال تفيد حصول امللكة» ،وهو
ما يطرح السؤال حول مصداقية ما بات يعرف اليوم بأوراش الكتابة اإلبداعية .أنا لست ضد قدرة مجيع
الناس عىل الكتابة مكا تفضلت ولكن القدرة عىل الكتابة اإلبداعية ال ميكن تعملها مكا ميكن تعمل التجارة
والصناعة .لذلك سأبىق يف جمال اختصايص وأتناول املوضوع من خالل جتربيت كاكتبة وليس كناقدة.
عندما بدأت كتابة الرواية يف مثانينات القرن املايض مل تكن هناك رواية مغربية مكتوبة باللغة العربية
سوى «دفنا املايض» لعبد الكرمي غالب ،و«النار واالختيار» خلناثة بنونة ،اللتني صدرتا يف ستينيات القرن
املايض ،ويه الفرتة اليت بدأ فهيا يف املغرب انطالق الرواية والقصة القصرية ،وبايق وسائل التعبري
احلديثة اكملرسح والسيمنا واألغنية العرصية ؛ ذلك أن الثقافة يف املغرب اكنت حىت ذلك احلني تقليدية ألن
التعلمي اكن أصيال ،فاكن الشاعر والاكتب واملفكر واملؤرخ هو الفقيه خرجي املدارس العتيقة وجامعة القرويني،
لذلك مل تكن هناك اكتبة واحدة يف تارخي املغرب ؛ يف الوقت الذي اكنت جممتعات الثقافة العربية االسالمية
من اجلزيرة إىل األندلس تمسي اخلنساء ووالدة جواهر العرب وتعرتف هلن بالتفوق عىل الرجال مكا يف
هشادة بشار بن برد حني قال « :ما قالت امرأة شعرا إال ظهر الضعف فيه» ،قيل له ،وكذلك اخلنساء ؟
فقال «تلك فاقت الرجال» .أما املرأة املغربية فمل تظهر يف األدب إال يف ستينيات القرن املايض مضن
الدفعات األوىل من خرجيي اجلامعة املغربية احلديثة ،وشاءت القدرة اإلهلية أن أكون من خرجيي الدفعة
الثالثة يف اللغة اإلجنلزيية وآداهبا ،وأن أكتب رواييت األوىل «عام الفيل» يف المثانينات ،عندما مل يكن
هناك ال نقد يف املغرب سوى ما اكن يعرف مبثقيف األحزاب أو النقد األيدلويج .فكتبت للقارئ دون أن
خيطر ببايل ال ناقد وال جممتع ثقايف وال نظريات.
صدرت «عام الفيل» يف سنة  1983فاحتىف هبا اإلعالم املغريب املكتوب والمسيع البرصي ؛ ورحب هبا
القراء السميا وقد اكن يل مجهور واسع من خالل معيل يف اإلذاعة الوطنية والتلفزيون ،وعىل رأس هذا
امجلهور قارائن من نوع خاص مها الشاعران املغريب أمحد عبد السالم البقايل ،والعرايق صالح نيازي،
الذي اكن يرشف حينذاك عىل برناجم ثقايف بالقسم العريب هبيئة اإلذاعة الربيطانية.
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كتب يف جريدة امليثاق الوطين املغريب « :األسلوب شاعري ممتع جذاب يمن عن حس عال ورقة متناهية يف
التعبري ال تتوفر إال ألنىث ذات عقل مثقف ومدرب عىل املالحظة الدقيقة ،ويه تكتب بتطريز متنايه الدقة
تتشابك فيه العواطف الدافئة ،والتعاليق الالذعة بلطف ونعومة» .وقال الثاين «بدأت قراءهتا بعد حني من
عوديت من العمل وعندما انهتيت اكنت الساعة تشري إىل الثالثة بعد منتصف الليل» ،وقال واحد من معوم
القراء « :عندما وصلت إىل الهناي ّة متنيت لو اكنت ماتزال هناك صفحة أخرى».

بعد ذلك عندما ترمجت الرواية إىل اإلجنلزيية ،وبدأت ألتيق بطالب أمريكيني فوجئت هبذا السؤال  :كيف
اكن رأي النساء املغربيات فهيا ؟ ومل أجد جوابا مل يكن هناك أي رأي نسايئ ميكنين استحضاره ،لك
ما قالته النساء يف الوسط احمليط يب إهنا مجيلة .الذين رأوا ما وراء الشلك أصيبوا بالدهشة قال يل
أحدمه « :واه كيفاش ،هاد يش اكين مايل معري ما شفتو» يقصد وضع املرأة املغربية يف ذلك الوقت
ويستغرب أنه مل يره إال من خالل الكتاب ،وقال يل أحد الصحفيني ملاذا تكتبني يف مواضيع جدية وأنت
امرأة ؟ ألنه اكن كسائر القراء العرب آنذاك يعتقد أن املوضوع الطبييع املنتظر من املرأة أن تكتب فيه
هو احلب .اكنت اجلامعة املغربية العرصية قد بدأت تدرس الرواية العربية احلديثة باملناجه النقدية الغربية
وتتكون فهيا نواة نقد أديب أاكدميي لكن أعضاؤها حرصوا أنفهسم وطالهبم يف درس وتدريس الرواية
املرصية بوصف مرص اكنت حينذاك مركزا للثقافة العربية ،ونسوا أو تناسوا ما اكن قد بدأ ينرش من
روايات يف املغرب .مث بدؤوا يكتبون الرواية أيضا وهو أمر غري مسبوق ،أن يكون الناقد ناقدا وروائيا
ففقدوا املصداقية .وما زلت أذكر ما قاله الدكتور حمسن مهدي أحد األساتذة األمريكيني الزائرين يف لكية
اآلداب بالرباط يف التسعينات ،قال باستغراب يف املغرب الناقد هو الروايئ ،لذلك مل أكن أفكر إال يف
القارئ مث اإلعالم .ولكن عندما ترمجت عام الفيل إىل اإلجنلزيية بعد ست سنوات من صدورها ،ونرشها
يف آن واحد نارشان أمريكيان وبدأت تدرس يف اجلامعات األمريكية يف نطاق األدب املغاريب والعريب
واإلفرييق ،وبدأت تطبق علهيا نظريات رواية ما بعد الكولونيالية والكتابة النسائية ،وما أصبح يعرف
بـ « »Schema Theoryأي اخلريطة الداللية ،وبدأت تكتب عهنا رسائل جامعية وتصدر دراسات يف
منشورات أاكدميية أجنلوساكسونية ،لباحثني من الواليات املتحدة وجنوب إفريقيا واألردن واجلزائر
واملغرب ،وبدأت ترتمج إىل األملانية واإلسبانية واهلولندية واألردية (لغة باكستان) وحىت الفرنسية ،حينذاك
أدركت مدى أمهية اجلامعة يف تقيمي الرواية ،وأن ذلك هو دورها وأن اجلامعة املغربية ختل به.
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اكن أكرث ما نهبت إليه الرتمجة اإلجنلزيية هو مسألة لغة الكتابة مكا ذكرت األخت هدى ،أمهية الكتابة
يف رواية ما بعد االستعامر حيث ورد عىل ظهر الرتمجة الفرنسية لعام الفيل أهنا أول رواية كتبهتا امرأة
مغربية باللغة العربية ترتمج إىل الفرنسية وأهنا تفتح منظورا جديدا عىل الكتابة النسائية املغاربية ،وكتبت
يل قارئة فرنسية عن طريق النارش األمرييك تقول ،إهنا اكنت تعتقد أن الرواية املغربية لكها فرنكوفونية
وأهنا وجدت يف رواييت مغربا آخر ،وهو ما يتبع إىل طرح السؤال حول دور وأمهية الرتمجة يف إطار
الرواية املغربية واملغاربية بعد االستعامر .اكتشفت أن اجلامعة األمريكية يه من يدل النارش األورويب
عىل ما جيري يف العامل العريب ،والنارش الفرنيس عىل ما جيري يف مستعمراته السابقة .خالصة القول
أننا يف العامل العريب ال حنتاج إىل خصوصية يف الرواية ولكننا حنتاج أيضا اىل خصوصية يف النقد
حىت ال نبىق صدى متأخرا للغرب ويبىق نقادنا يرددون جونيه وبارت ولواكتش يف متاهة من املفاهمي
واملصطلحات دون أن يضعوا يدمه عىل اجلرح.
أمينة بروايض
شكرا لك ،يف احلقيقة اكنت هناك إضافات يف هذه الورقة ترسد لنا طريقة تطور الكتابة النسائية يف املغرب
واملراحل اليت اجتازهتا ؛ ومبا أهنا من الرائدات فإهنا تعرضت يف البداية إىل أن القدرة عىل الكتابة
اإلبداعية ليست يف متناول أي واحد وإمنا حتتاج إىل املوهبة واإلبداع وامللاكت اليت تؤهل الفرد ليكون
مبدعا .بقيت ضيفة شابة حترض معنا يف هذا اللقاء الباذخ ويه قاصة من السودان درست االجنلزيية
وتتفوق يف الكتابة بالعربية وتفوز يف سن الثامنة عرشة جبائزة عن مركز عبد الكرمي مريغين الثقايف
يف دورهتا األوىل سنة  .2009ويف سنة  2016فازت مبسابقة الطيب صاحل يف القصة القصرية بنص
«العزلة» الذي حتول اىل فيمل سيمنايئ ،إهنا صباح الصهنوري ،هنيائ لك هبذا الفوز املستحق ومرحبا بك.
صباح سهنوري
قبل احلديث عن الكتابة النسائية يف السودان ،يثري حرييت مصطلح الكتابة النسائية ،وأتساءل ملاذا كتابة
نسائية ،هل يه كتابة من قبل اكتبات نساء ؟ أو يه أية كتابة ختص مواضيع نسائية ؟ وماذا تعين
مواضيع نسائية ؟ حىت الكتابة املوجودة اآلن سواء لكتاب ذكور أو إناث يه مبنية عىل قواعد ومحوالت
ثقافية رجالية ،فلو دخلنا غوغل مثال وكتبنا من يه أول اكتبة عربية أو أول اكتبة ألفت كتابا ،جند أمساء
بسيطة جدا مثل لبيبة هامش ،زينب فواز ،عفيفة كرم ،ماريا ترييزا أمسر ،ملكة الدار دمحم ؛ لكن لن جتد
سريهتن الذاتية وال أحد يعرف عهنن الكثري .بالنسبة للسودان ،أول أديبات ،إذا أمكن إطالق هذا اللقب
علهين هن نساء يقال علهين احلاكمات ،وهن ذوات ماكنة إعالمية كبرية يف القبائل قدميا ،يعين احلاكمة
ميكن أن تشعل حربا بني القبائل بقصيدة واحدة ،وميكن أن تطفئ احلرب بقصيدة أخرى ،واكن يتقرب
إلهيا كبار الخشصيات يف القبيلة يك تكتب قصيدة عهنم تتحدث عن كرمهم وجشاعهتم يف املعارك...
واحلاكمة اكنت حتفظ سرية القبيلة وتارخيها ،رمغ أن معمظهن كن أميات لكن اكن يف قصائدهن من
البالغة والروعة ما يكيف ،وألهنن أميات فاكن ميكن أن حتس مبصداقية كبرية يف قصائدهن.
أما بالنسبة للقصة والرواية ،فأول من كتب القصة والرواية يف السودان يه اكتبة امسها ملكة الدار دمحم
عبد اللـه ،كتبت القصة قدميا لكهنا اشهترت بروايهتا «الفراغ العريض» اليت كتبهتا يف أوائل األربعينيات،
وكتبت العديد من القصص قبل ذلك مثل «حكمي القرية» و«املدنونة» و«مىت تعودين» .رمغ كتابهتا لرواية
«الفراغ العريض» يف أربعينيات القرن املايض إال أهنا مل تطبع إال يف بداية السبعينيات من قبل املجلس
القويم لآلداب والفنون ،لكهنا اكنت قد توفيت ومل تر روايهتا مطبوعة .يف هذه الرواية حتدثت ملكة الدار
عن حياة املرأة السودانية املتعملة وغري املتعملة ،وغاصت يف املجمتع متناولة مناخ القمع الذكوري ووصفت
تفاصيل البيت السوداين وكيف أن املرأة السودانية اكنت وقهتا مهنمكة جدا يف األمعال املزنلية فقط.
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مكا جند احلديث عن اجلنس يف إشارات عامة وغامضة ،وهذا متوقع يف جممتع يقوم عىل التقسمي النويع
وتسود فيه السلطة الذكورية .اكنت الاكتبة حترص جيدا يف استخدام عبارات الغزل واهليام مفا بالك عن
عبارات اجلنس ،جند أهنا وصفت اللقاء بني الرجل وزوجته بعد غياب تسع سنوات يف أول ليلة هلام ،وقالت :
«ويف هدأة ليل التىق الزوجان ،إن الرجل اليزال يكن لزوجته تلك ،ذلك احلب ويغدق علهيا الفيض الكثري
من احلنان والتقدير» .بعد ملكة الدار حتررت املرأة السودانية يف كتاباهتا وحتدثن جبرأة عن قضايا كثرية
ختص املرأة واألرسة مثل ختان اإلناث ،والقمع.
أمينة بروايض
ما هو دور التكنولوجيا وانتشار ثقافة الصورة يف املسامهة لتجاوز األدب للحدود ووصوله للكون ؟

صباح سهنوري
اكنت فكريت أنه قبل الوصول للكوين ،أردت أن أعرف بالاكتبة السودانية اليت يه أصال غري معروفة.
أمينة بروايض
شكرا لك مداخلتك أغنت النقاش وتعرفنا عىل الاكتبات السودانيات ألننا فعال ال نعرفهن جيدا .وسنفتح
املجال للضيوف إذا اكنت هناك إضافات أو اسئلة لضيفاتنا ،شكرا لمك.
هدى براكت
مبا أنين أجلس جبوار خمرج سيمنايئ سألين من سوف خيرج قصتك القصرية ؟ صور الفيمل سنة 2013
وأخرجه املخرج األردين برهان سعادة ومن بطولة حسن الشاعر وهو ممثل أردين ،لألسف هو فيمل روايئ قصري
والنخسة املتوفرة خاصة باملهرجانات ويه غري موجودة يف يوتيوب ،لكن ميكن أن أرسله بصفة خشصية.
مداخلة
املفروض أننا يف جلسة تناقش موضوعا حمددا هو االقرتاب من الكتابة النسائية ،لدينا أربع رؤى هليفاء،
هدى ،ليىل وصباح ،أربعة أجيال رمبا يف جلسة واحدة ،السؤال املفرتض هو سؤال الكتابة يف جممتعات
ذكورية ،أظن أن النضال القبيل الذي واجهته هؤالء الاكتبات أساسا هو أن يفرضن كتاباهتن اإلبداعية
داخل جممتعاهتن أوال ،قبل التفكري يف ترمجة النصوص أو الذهاب إىل جغرافيات ثقافية أخرى.
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عند احلديث عن الكتابات النسائية أتذكر ليىل أبو زيد ؛ كنا ننظم يف مدينة آسيف ملتىق دويل حول الكتابة
واملرأة ،وكنت أستاذة ليىل عروس إحدى الدورات ،واكن النقاش طيلة الدورات المثانية حول هذا السؤال
هل نتحدث عن الكتابة النسائية أم عن الكتابة أساسا .واخلالصات اليت خرجنا هبا هو أن احلديث عن
الكتابة النسائية يفرتض أوال احلديث عن حضور املرأة يف املجمتعات العربية ،ما مل نستطع أن نغري تلك
الصورة المنطية لملرأة داخل جممتعاتنا ال ميكن احلديث عن إنتاجاهتن اإلبداعية ،هدى براكت مل تعرف
ألهنا هدى براكت لكهنا عرفت من خالل نصوصها ،ويه اليت رخست امسها ؛ فهي ال حتتاج أن تعلن
بطاقة جنهسا لتعرب عن نصوصها .أظن سؤال الكونية مغلوط وأنه من األفضل طرح سؤال آخر عن الكتابة
والنص ،ماذا تعين بالنسبة يل أنا كاكتبة يف جممتعات الزالت حمكومة برؤية تقليدية منطية حول حضور
املرأة يف املجمتع ،ماذا يفيدين هذا النص اإلبدايع يك أعرب به ؟ عن ذايت أنا اكمرأة أم أنا منشغلة بنص
إبدايع ألنين مبدعة ومشغولة هبوس الكتابة.
أمينة بروايض
موضوع اجللسة هو الكتابة النسائية والكوين ،باعتبار أن مسألة الكتابة واإلبداع النسايئ متجاوزة
بالنسبة للحارضات معنا ،ملا هلم من باع يف الكتابة ،إذن السؤال الذي اكن يفرتض طرحه هو مقاربة
الكوين وشكرا.
إهلام الصنايب
أنا دكتورة وباحثة وأستاذة اللغة العربية .شكرا عىل هذه اإلضافات النوعية اليت أغنت هذه اجللسة .أعتقد
أن املداخالت جاءت من ناحية متاكملة ومن ناحية ذات خصوصية ،ألن لك مبدعة حاولت أن تقارب مفهوم
أو اهمتام الكتابة من منطلق وجودها اجلغرايف ومن منطلق االنشغاالت اليت تعتربها يه فعال تقارب
الكوين .عندما حتدثت هيفاء زنكنة عن جتربهتا مع الفلسطينيات األسريات احملررات يوم أمس واكنت
التمكلة اليوم عن طريق الرجوع أو االنتاكسة اليت حصلت يف العراق عىل مستوى األمية اليت وصلت
إلهيا النساء ،وعندما حتدثت هدى براكت عن قضية الرتمجة هنا تساءلت ،هل اللغة اليت نكتب هبا اإلبداع
يه اليت حتدد موضوعه ؟ دميقراطية الكتابة مكا أرادت هيفاء ،فعال أحتدث عن هذا املنطلق ورمبا نتجاوز
املصطلحات اليت وجدنا أنفسنا نتحدث عهنا ،ويه الكتابة النسائية ،هل حنن ال زلنا يف حاجة للحديث
عن الكتابة النسائية ؟ هو أمر مل يعد موجود اآلن ،ألهنا جتاوزت هذه املرحلة واخنرطت يف معلية الكتابة
باعتبارها إبداع.
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اإلسالم واحلداثة

رئيس اجللسة  :عبد الرمحان رشيق
عبد املجيد الرشيف ،فؤاد بن أمحد ،دمحم موهوب ،خصر بنحسني
املشاركون :
سميون لييف
		
فضاء :
يوم السبت  20أكتوبر 2018
التارخي :
12 : 45 - 11 : 15
		
الساعة :

موجز مداخالت املائدة املستديرة
أرشف عامل االجمتاع املغريب عبد الرمحان رشيق عىل تسيري هذه اجللسة حيث تساءل
عن املخاوف الفكرية اليت همينت عىل الفكر اإلساليم املعارص وكذا عىل معىن احلداثة.
وملقاربة هذه املواضيع ،توجه املسري بالسؤال أوال لألستاذ التونيس عبد املجيد الرشيف
الذي مل يفته المتيزي بني املستويني الذين يتواجه فهيام كال املفهومني  :أي من جهة دين
ومن جهة أخرى منوذج احلضارة .ويالحظ أنه منذ حقبة املدينة املنورة ،تطورت املعتقدات
مع مرور الوقت وأهنا تتغري أيضا بتغري الفضاء .ويتجىل هذا املفهوم يف الطبيعة املتغرية
لعالقة الدين بالنظام االجمتايع .وبالتايل ،قد تكون احلداثة نتيجة مبارشة لصريورة
تارخيية بسيطة ،أي واقعا نعيشه.
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أما دمحم موهوب ،األستاذ اجلاميع املتخصص يف الفلسفة ،فيالحظ رصاعًا بني منوذج
بصبغة عاملية ،لكنه يبدو عتيقًا ،ومنوذج آخر جيب أن جيد فيه المنوذج األول ماكنه.
وحسب رأيه ،تطورت هذه احلداثة وفقا ملنطق تارخيي وعىل أساس الكوجيطو الدياكريت.
ولعل السبيل لوضع النقاش عىل مساره الصحيح هو طرح السؤال التايل  :كيف جنعل
ما هو قدمي يعيش فميا هو حديث ؟ ويعترب املايض جزءا من قوة اإلسالم ،لكن جزء من
الصعوبة يمكن يف أن النصوص املؤسسة غنية باملعاين املتعددة .ويشري األستاذ املغريب
فؤاد بن أمحد ،يف هذا الصدد ،إىل أن احلداثة تعددية بل وغامضة .ومن هنا ،عىل األقل
جزئيا ،ظهر جدل بني هدف حتديث اإلسالم وأسملة احلداثة.

تقوم هذه املقاربة أيضا مبساءلة العالقة بني احلداثة والغرب ،ويه عالقة غري واحضة.
خاصا إذ أهنا فضاء فكري مستقل مناسب
وميكن للجامعة أن تلعب يف هذا اإلطار دو ًرا
ً
وقادر عىل خلق إنسان جديد ؛ ولعل هذه إحدى مهامها ،بل أبرزها.
لكن املالحظة يه أن اجلامعة الزالت حباجة إىل مزيد من اجلهود ملواجهة التحدي .إذ من
الرضوري عند التحدث عن اجلامعات التفكري فهيا بصيغة امجلع ،ألن اإلسالم يف تنوعه
اليوم ،يعترب من الناحية الدميوغرافية دينا أسيويا بالدرجة األوىل ،إذ أنه عىل سبيل املثال
يالحظ أن املسملني يف الصني أكرث من مجيع مسيمل العامل العريب.
أما خصر بنحسني ،الباحث اجلزائري املمتزي واملختص يف فكر بن عريب إذ أنه ترمج
مجموعة من نصوصه وعلق علهيا .ومن خالل هذا املوضوع قام الباحث بتحليل العالقة
مع الزمن بالنسبة لملسمل والتذكري بأن الوقت يمشل احلدث الذي جيري فيه ،مربزا أن
الوقت يف النص القرآين هو حارض الناس ومؤكدا أن احلداثة ما يه إال الواقع وظروف
احلارض .أي أن احلداثة يه ببساطة ما حيدث اآلن.
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مداخالت املائدة املستديرة
عبد الرمحان رشيق
املوضوع معقد للغاية ،لكن لك واحد سيتطرق له من زاويته اخلاصة .فمكا تعملون كتب الكثري حول هذا
املوضوع ،ونود أن نتساءل يف هاته الورشة عن طبيعة اهلواجس الفكرية اليت سيطرت عىل ساحة الفكر
اإلساليم املعارص ،ونتساءل حول معىن احلداثة ،مكا هو احلال صباح اليوم .هل يه مرشوع جممتيع
نسىع لتحقيقه يف البلدان اإلسالمية ،أم يه عبارة عن صريورة تارخيية ،ومنط حضاري قامئ يف الغرب ؟
مكا جاء يف بعض مداخالت هذا الصباح ،ميكن أن نذكر بعض القمي واملبادئ ،حكرية املعتقد أو الضمري،
حرية الفكر والكالم ،املساواة بني اجلنسني ،عزل الدين عن الدولة ،هتذيب األخالق ،نبذ العنف ،إىل غري ذلك
من القمي املتصلة باحلداثة .دون أن أطيل سوف أعيط اللكمة أوال لألستاذ عبد املجيد الرشيف ،وهو باحث
يف الفكر اإلساليم ،ويعترب من أبرز املفكرين التونسيني يف دراسة الفكر اإلساليم وعالقته باحلداثة،
اشتغل ويشتغل حول قراءة املوروث الديين اإلساليم اعمتادا عىل مناجه العلوم اإلنسانية واالجمتاعية،
وله عدة مؤلفات سوف أذكر البعض مهنا ،ألن مؤلفاته كثرية ،سواء باللغة العربية أو املرتمجة إىل الفرنسية،
وهناك كتاب قدمه عبده الفياليل باإلجنلزيية .بعض املراجع فقط ،والكتب األخرية «مرجعية اإلسالم
السيايس»« ،اإلسالم بني السياسة والتارخي»« ،اإلسالم واحلداثة» وأخريا «حتديث الفكر اإلساليم».
عبد املجيد الرشيف
شكرا ،هذا اختبار صعب ،حني املرور حول نفس املوضوع من لغة إىل لغة أخرى ،وهذا اختبار صعب ألن
اللغتني ال محتالن نفس الحشنة اليت محتلها اللغة األخرى .عىل لك ،سأحاول أن أكون يف نفس االجتاه
الذي هو نظرة نقدية إىل هذا املوضوع ،أو نظرة تفهمية عىل األقل .املالحظة األوىل اليت أود أن أبدهيا يه
اإلسالم واحلداثة ،مفهومان ينمتيان إىل حقلني دالليني خمتلفني ،اإلسالم باعتباره دينا ،واحلداثة باعتبارها
منطا حضاريا ،وهلذا ميكن أن نتساءل ما العالقة بني األمرين ،هنا البد من أن نعود إىل ما خيتص به
اإلسالم بصفته دينا ،وما يشرتك فيه مع الديانات وخاصة الديانات التوحيدية .فيف لك دين هناك ثالث
راكئز أساسية ،هناك العقائد ،هناك العبادات أو الطقوس ،وهناك الصلة بالشأن العام أو احلياة االجمتاعية
ونظامها .حني نأخذ العقائد ،فإن الرأي الشائع عند معوم املؤمنني ،سواء يف اإلسالم أو املسيحية أو
الهيودية أو غريها من العقائد املوجودة يف عرصنا ،والعقائد املوجودة مند بداية هذه السنة الدينية ،هذا
ما اكن يعتقده الناس إىل عهد قريب جدا .تدخل احلداثة حني تبني باحلجة والربهان أن العقائد اليت يؤمن
هبا الناس يف فرتة ما ،ليست يه نفس العقائد اليت اكنوا يؤمنون هبا يف فرتة سابقة ،وباخلصوص
عندما تتغري الظروف الثقافية والسياسية واالجمتاعية واالقتصادية اليت تؤدي إىل هذا التغري .أعطيمك
مثاال بسيطا ،الفرق بني العقائد املوجودة يف املجمتع اإلساليم األول يف املدينة إثر وفاة الرسول ،مل يكن
يطرح فهيا نوع من تقديس الصحابة الذين اكنوا خمتلفني فميا بيهنم ،ونشبت بيهنم معارك ،وأحيانا حروب،
وحني ننظر يف االعتقاد القادري ،يف بداية القرن اخلامس اهلجري ،نالحظ أن العقيدة اليت أريد فرضها
تقتيض عدالة لك الصحابة ،لكهم عدول أي أهنم مزنهون عن الكذب وعن اخلطأ ،هناك تطور إذا ،وحني
نقرأ كتب عمل الكالم بصفة عامة ،نالحظ أن هناك قضايا اكنت حمورية يف زمن ما ،وأصبحت غري مفكر
فهيا يف زمن آخر .إذا هذا الواقع الذي ختضع له العقائد تأثر ،وال ميكن أال يتأثر مبا أتت به احلداثة،
ألن احلداثة ليست مادية فقط ،ولكهنا أيضا فكرية ومعنوية .بالنسبة للعبادات أو الطقوس ،نفس اليشء،
املؤمنون يتصورون أن أسالفهم اكنوا يؤدون هذه الطقوس بنفس الطريقة ،لكن لنا شواهد مثل نص هشري
للرازي ،ونص آخر للنظام قبله ،تبني هاته الوثائق أن املسملني منذ البداية اكنوا خمتلفني يف أمور جوهرية.
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ألن أداء الصالة بالفاحتة مثال ،باعتبارها أمر الصلة له بإمجاع سابق ،مبا أن أحد الصحابة الكبار ،وهو ابن
مسعود مل يكن يعترب الفاحتة من املصحف ،وكذلك الشأن بالنسبة لكيفية أداء الصالة ،واختالف املذاهب،
فميا يتعلق بالطقوس ،يدل عىل أن هناك تطورا يف هذه الطقوس ،باإلضافة إىل التغريات اليت تنشأ يف
االختالف من قطر آلخر ،ومن ماكن آلخر ،فالطريقة اليت تؤدى هبا الطقوس يف املغرب الكبري ،ليست يه
بالرضورة نفهسا يف املرشق العريب مثال ،أمهية الصالة يف املرشق أكرث من أمهيهتا بالنسبة لملغرب،
والعكس بالنسبة للصوم ،إىل غري ذلك من الشواهد بالنسبة للطقوس أو العبادات ويه كذلك ختضع للتطور.
أما الركزية الثالثة ويه عالقة الدين بالنظام االجمتايع ،إن الديانات لكها يف القدمي اكنت تضيف املرشوعية
عىل املؤسسات املجمتعية ،اكنت ترشعهنا وتربرها ،واكن هذا يعترب أمرا بدهييا ،ألن النظام االجمتايع ال
يقبل يف مضري الناس ،إال إذا ما اكن يستند إىل قوة غيبية ،إىل قوة تتجاوز االنسان ،واكن هذا الشأن
يف اإلسالم عن طريق الفقه ،ألنه ينظم العالقات االجمتاعية ،ولكنه يربرها دينيا ،ويف األديان األخرى نفس
اليشء ،بتفاوت رمبا ،ولكن الظاهرة يه نفهسا ،حاجة املؤسسات املجمتعية إىل تربير ديين ،انظروا إىل
العالقة بني الدين والدولة ،إىل مسألة نظام احلمك ،فإن اخلضوع للحامك إمنا اكن دوما باعتبار أن هذا
احلامك يمتتع بسلطة إهلية ،بسلطة غيبية ،هو يفوق البرش ،ولذلك فالناس يطيعونه ألهنم يطيعون هذه القوة
اليت تتجاوزمه ،واكن هذا حىت قبل الديانات التوحيدية ،موجود عند الفراعنة وعند غريمه.
اجلديد الذي أتت به احلداثة يف هذا الشأن ،هو أهنا نزعت القناع عن هذا التربير الديين لملؤسسات
املجمتعية ،سواء فميا يتعلق باحلمك ،أو ما يتعلق نظام األرسة والعالقات اجلنسية ،أو ما يتعلق باألخالق
أو باالقتصاد وما إىل ذلك .احلداثة جاءت ليك تعري عن هذه املؤسسات لتربزها عىل حقيقهتا عىل أهنا
مؤسسات برشية وتارخيية ،وإذا فهي مؤسسات نسبية ،أي قابلة ليك تتحسن باسمترار .وهذا اإلقرار
بأن الراكئز الثالث للدين ،أي العقائد والعبادات ،والطقوس وتنظمي العالقات االجمتاعية ،هذا األمر غري
مقبول يف الضمري الديين التقليدي ،واحلداثة يه اليت رخسته أو بصدد ترسيخه ،حيث ميكن أن نعترب أنه
بصفة عامة ،غري مقبول هذا التغري ،غري مقبول نظريا ،لكنه معليا يف كثري من األحيان نالحظ تأثريه ،ألن
املجمتعات املعارصة رمغ إناكر الكثريين هلذا األمر ،يه جممتعات قد غزهتا العملنة ،وأمه ظاهرة يف هذه
العملنة يه أن القوانني مل تعد تسن بامس اللـه ،أو بامس ما هو غييب ،إمنا أصبحت تسن بامس الشعب،
أهنا أصبحت قوانني وضعية ،والقوانني اليت تنظم املجمتعات اإلسالمية وغري اإلسالمية يه قوانني وضعية،
وإن استندت إىل بعض القمي الدينية التقليدية ،وهذا هو الفرق الكبري بني املايض واحلارض .حنن ال نتحدث
عن احلداثة باعتبارها منطا أمثل ،وال نعترب احلداثة مثال أعىل ،ولكن نعتربها إجنازا تارخييا استفاد من
ترامك التجارب البرشية عرب التارخي ،ومن احلضارات السابقة ،ولكنه جتاوزها ،باملشالك اليت أحدثها هذا
المنط احلضاري ،واليت ال ميكن لنا أن ننكرها.
حني نتحدث عن أن احلداثة من مقتضياهتا العقالنية ،عقلنة التفكري وعقلنة العالقات االجمتاعية إىل غري
ذلك ،وعندما نتحدث عن االستقاللية الخشصية ،أو ما يمسى الفردانية ،فهذا مه أسايس ،حفني حنفر بعض
اليشء ،فإننا نالحظ هذه الفردانية رمغ مزاياها ،تؤدي يف بعض األحيان إىل الظمل ،ألن اعتبار املجرم أو
اجلاين الذي يرتكب جناية ،مسؤول مبفرده ،فإن هذا يف احلقيقة ،حيجب حقيقة أخرى ،ويه تأثري الظروف
اليت يعيهشا ذلك املجرم ،ولذلك فنحن ال نعترب أن احلداثة لكها خري ،أو أهنا لكها رش ،ولكهنا واقع نعيشه،
وتأثريه عند املسملني هو مثل تأثريه يف الديانات األخرى ،لكنه خيتلف من حيث املظاهر.

عبد الرمحان رشيق
شكرا لألستاذ الرشيف ،سأعيط اللكمة لألستاذ دمحم موهوب ،رئيس شعبة الفلسفة بلكية اآلداب والعلوم
اإلنسانية مبراكش ،من منشوراته «ترمجان الفلسفة» وترمج كتاب «واحدية لغة اآلخر» ؛ فالرتمجة عنده
وسيلة فقط لقراءة األسئلة الكربى للفلسفة واإلشاكليات اليت تطرحها اهلوية والدين والسياسة واملجمتع...
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دمحم موهوب
إن املسألة صارت تقريبا عرضا ،كنت أنتظر أن تكون تبادل لآلراء ،وأنين مطالب بأن أتدخل تباعا يف
نقطة معينة ،وأكيد أهنا لن تكون الرتمجة ،وال حىت الفلسفة ،أريد أن أذكر بالعنوان األسايس ،إعادة خلق
احلداثة ،اإلسالم والكوين ،أريد أن أنبه إىل يشء أسايس ،املسألة األساسية اليت هتمين هو انطالقا من
العنوان األسايس ،هناك تدافع كونني أو منوذجني للكون ،منوذج آفل ،اإلسالم اكن كونيا ،ومنوذج قامئ،
ال يفتأ يقوم ،الكوين بتصورنا احلديث ،كيف يزنع الكوين اآلفل إىل أخذ ماكنة داخل هذا الكوين القامئ،
ما سنقوله عن الكون اآلفل ،هو واحد من اثنني ،استبطن داخل وصار جزءا ال يتجزأ من الكون القامئ ،وإال
مفا نقوله عنه ال يعدو أن يكون استحضارا لكوين آفل أو يف مساره لألفول .ما حنن متأكدون منه هو ما
سنقوله عن حارضنا ،عن حداثتنا حنن .ال ميكننا أن نتحدث عن احلداثة ،وإال أن نستحرض أن احلداثة
تشلكت تارخييا .عندما رفعت احلداثة إىل دياكرت مثال ،فال ميكن إال أن نستحرض أن هيلك هو الذي رفع
جشرة نسبه يف القرن التاسع عرش إىل فلسفة دياكرت عندما قال  :مع دياكرت حنن يف أرضنا ،البحار
الذي تالمطته أمواج التفكري ،أمواج التارخي ،لريسو عىل ماكن ثابت ،هذا املاكن الثابت الذي اكنت تبحث
عنه البرشية بالنسبة هليلك ،الفكر ،وجده يف الكوجيطو الدياكريت باعتباره أرضا صلبة ميكن أن نقمي
علهيا شيائ أساسيا ذي جدوى ،وهو الذي نمسيه منذئذ باحلداثة.
إذا القرن التاسع عرش يقمي لنفسه جشرة نسب ،يرفعها ويرفع بوابة احلداثة إىل دياكرت ،حنن معنيون
هبذه احلداثة .ما ميزي هذه احلداثة ،حىت نبىق يف هذا األفق اهليجييل ،هو ما سيكتشفه القرن التاسع
عرش ،هو التارخي ونسبية األحداث ،ما سميزينا حكداثة يف مقابل هذه احلقيقة ،هذا الكون اآلفل ،هناك
مطلقية احلداثة ،تصور مطلق عن احلداثة وعن الوقائع يف مقابل تصور نسيب عن هذا النسيب .إذا النسبية
تقابل (احلديث بالفرنسية) وليس من الغريب أن احلديث مت قبل قليل من طرف األستاذ ،عن إنشتاين وذكر
امس إنشتاين والنسبية احملدودة .إذا تضارب بني نسبية مرتبطة باحلداثة ،وتضارب بني إطالقية يف
جهة الكون اآلفل ،ما هيمين كواحد من احملدثني ،عندما أطرح هذا السؤال ،أن أخرج من هذا التضارب
امليتافزيييق بني مطلق ومطلق ،وأن أقف وأوقف عىل شلك بزوغ الكوين ،ألنه لكام اكن هناك كوين إال
واكن هناك تضارب بني آفل وصاعد ،واملراحل الصعبة يه املراحل االنتقالية املوسومة بعنف التضارب.
بالنسبة يل عندما أطرح السؤال عن عالقة احلداثة باإلسالم ،هو كيف أجتنب التضارب امليتافزيييق بني
هذين الزوجني ،ألمكن للحداثة من أن توسع رقعهتا ،وكيف وأنا أستحرض هذا الكون اآلفل ،أال أخبسه
حقه ،كيف ميكننا أن ننترص هلذا القدمي ضد غرور ودعوى احلديث واحلارض ؟
إذا ما أصبو إليه وما أسىع إليه ،هو كيف أن أقف عىل توسيع رحبة احلارض واحلديث والكوين ،ليسع
أقىص ما ميكن من هذه احملليات اليت اكن بعضها حىت األمس القريب كونيا ،حكالة اإلسالم ،حىت
األمس القريب وهو كوين ،لغة الكون ،لغة العامل ،عمل العامل وفلسفة العامل ،إخل .كيف أفسح املجال ،كيف
أوسع رحبة الوجود احلارض ،أخرجه مبعىن من املعاين من ضنك تصوره لوجوده اإلقصايئ ،ليفسح
املجال لكوين يف أفول ،يبدو يل أننا وحنن نتحدث عن القدمي ،عن اإلسالم ،يطرح سؤال مكا طرحه املؤرخ،
كيف تشلك املنت ،ألننا عندما نتحدث عن اإلسالم ،ال نتحدث عن إسالم يف المساء ،نتحدث عن إسالم وقد
تشلك تارخييا ؛ اإلسالم مجموع جتلياته عىل مستوى الطبق عىل مستوى الدولة ،عىل مستوى امجلال،
أدبياته وسياساته ومجالياته ،وما أنتجه ،يطرح السؤال انطالقا من تصورنا احلارض ،وهنا يطرح السؤال :
أو استنفذ هذا املنت إماكنياته ؟ هل ما حتقق من هذا املنت تارخييا يف تشلكه ،استنفذ إماكنياته ؟ هذا
سؤال يطرح ضد التصور التارخياين هلذه القضايا ،وهو مع اكمل األسف التصور السائد عن عالقتنا
سواء حبارضنا أو باملايض ،اإلسالم .هلذا قلت أن لكام أسعفنا أنفسنا بتوسيع رحبة حارضنا ،لكام
استطعنا أن نليق الضوء أكرث عىل هذا املايض ،عن أماكن الظل يف هذا املايض ،ألهنا يه اليت تتالعب
بنا يف آخر املطاف.
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قال األستاذ النايج أمامنا قبل قليل  :يف السبعينات كنا ملحدين بالبداهة تقريبا ،ومل نكن حىت نطرح
السؤال حىت صفعنا بأن هناك حضور قوي لملسألة الدينية (احلديث بالفرنسية) ،امجليل يف اخلروج من
هذا التضارب امليتافزيييق بني اإلسالم واحلداثة ،هو أن تسعفنا يف توسيع رحبة وجودنا اآلين احلارض
القامئ احلديث الكوين ،ولكننا ال ميكننا القيام هبذه العملية إال إذا ألقينا الضوء عىل أماكن الظل اليت
تشلكنا تارخييا ،فميا يتعلق هبذا اإلسالم ،وتشلكه التارخيي ،أعيط مثال( ،احلديث بالفرنسية) ،أعيط
مثال ،لكمك تعرفون اآلية « :وما دمحم إال لوسر قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو ُق ِت َل »...سورة
العمران» اآلية طرحت يف سياق معني ،ويقال إن معر ،العقل الراحج المنوذج ،هذا العقل الراحج عندما
مات النيب ،أهشر سيفه وقال  :من قال دمحما قد مات ،..مل يعتقد ومل يصدق ،ما هيمين يف هذا الكالم
لكه هو عندما أىت حصايب ،وهو أبو بكر أظن ،وقرأ اآلية ،يقول وكأنين أمسع هذه اآلية ألول مرة ،لدي
سؤال استفساري استناكري .مك مرة قرأ معر هذه اآلية ،ومك مرة أقرأها للناس اآلخرين وفرسها هلم،
ومك من هؤالء الذين قرؤوها تفرقوا يف اآلفاق ،وظلوا عىل فهمهم األول قبل أن يتدارك معر ما تدارك عىل
نفسه ،األساس وما هيمين يف هذه املسألة ،أن هذه النصوص املؤسسة ،نصوص غنية وال تتحقق ،ضدا
عىل الفكر السليف ،أهنا ال تتحقق مرة وإىل األبد ،ال تفتأ حترض ،ال تفتأ تتجدد (عبارة بالفرنسية) ،وشكرا.
عبد الرمحان رشيق
أعيط اللكمة لفؤاد بن أمحد وهو أستاذ التعلمي العايل ختصص الفلسفة ويشتغل يف دار احلديث احلسنية
بالرباط ،من منشوراته «مزنلة المتثيل عند ابن رشد».
فؤاد بن أمحد
مسألة اإلسالم واحلداثة ،يعين أن يأيت طالب دكتوراه عند أستاذ مرشف ويقرتح عنوانا كهذا ،وأتصور
الرجل املرشف رجل حيرتم العمل األاكدميي ،سريفض عنوانا كهذا لسبب بسيط ،أول مالحظة سيقول له
إنه (عبارة فرنسية) ،ميكن لك أن تقول ما تشاء .واقع األمر أننا بإزاء إسالمات ،مكا أننا بإزاء حداثات،
حىت وإن حتدثنا عن اإلسالم بصيغة املفرد ،فإننا عندما ندخل يف التفاصيل ،حنن بصدد إسالمات،
وسأحتدث ملاذا أقول هذا ،مكا حنن بصدد حداثات .من ثالثة سنوات ،سألين أحد الصحافيني املرصيني
لفائدة قناة معروفة ،قال يل ما رأيك يف حركة «داعش» ،آنذاك اكن مجنها قد صعد ،هل متثل اإلسالم،
طبعا أفق انتظاره مكا أخربين فميا بعد ،اكن ينتظرين أن أقول له  :إهنا ال متت بصلة لإلسالم .أجبته
بطريقة خبلفية نيتشوية إىل حد ما ،قلت له من تكون أنت حىت حتدد هل ينيمت هذا إىل اإلسالم أو ال
ينيمت ؟ فاألمر يتعلق برصاع تأويالت خبصوص مرجعية واحدة ،إذا حنن من زاوية معينة حمكنا عىل أن
هذه الطائفة بأهنا ليست مسملة ،لعلنا عندما ننصت إلهيم نصبح حنن خارج اإلسالم ،فاألمر يتعلق دامئا
بالرصاع عىل من يثبت أن هذا هو اإلسالم أو هذا ليس اإلسالم .يف هناية املطاف ثنائية غري مفيدة،
احلداثة نفهسا مصابة بالغموض .قد تكون احلداثة يف القرن التاسع عرش أو بداية القرن العرشين واحضة
عىل العموم ،لكن شيائ فشيائ أصبحت األسئلة تطرح عىل احلداثة ومن الداخل ،إذا اكنت احلداثة يف
البداية مسارا واحضا متثله األمم الغربية إىل آخره ،وأنه حىت تلك احلراكت أو النشازات املوجودة ،فإهنا
يف الهناية رسعان ما تزول إذا حنن عاجلناها بطريقة من الطرق ،فاحلداثة مكنظومة قامئة بذاهتا ويه
الطريق القومي ،لكن األمر أصبح موضع شك شيائ فشيائ حىت من داخل املنظومة .فعالقهتا باإلسالم،
هناك عدة مقاربات وعدة زوايا ،أقول طيف من الزوايا ،هناك من يدخل يف سياق أسملة احلداثة .عاجل
هذا املوضوع السيد عبد املجيد من سنوات ،يف كتابه املعروف «اإلسالم واحلداثة» ،وهناك من يتحدث عن
حتديث اإلسالم .إذا ،هناك من يوجه نقدا إسالميا للحداثة ،وميكن اإلشارة إىل كتابات طه عبد الرمحان،
وهناك من يتحدث عن الفصل بني احلداثة والغرب ،وأننا إن كنا مع احلداثة فلسنا مع الغرب.
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نقاشات كثرية جدا لن أركز علهيا يف حدييث ،باختصار ألهنا تدخل يف باب املطالب ،ويف باب الدعوات،
وليس يف باب التحليل الذي أتصوره لنفيس .ما سأركز هيلع هو الوجه األاكدميي اجلاميع للحداثة،
وانعاكس هذا الوجه األاكدميي اجلاميع للحداثة عىل فهم اإلسالم ،لن أدخل يف تفاصيل ،هناك عامل
أملاين معروف «هومبولت» يف القرن الثامن عرش ،أمه ما دافع عنه ،اجلامعة باعتبارها فضاء مستقال
للفكر ،وباعتبارها جماال للفكر غري املغرض الذي ال أغراض له ،ودافع أيضا عن ما يمسى بالتكوين
والتنشئة األخالقية لإلنسان.
إذا ،معىن هذا أن اجلامعة تنشئ لك فضاء جديدا مليالد إنسان جديد ،لعله من العبث أن أسأل هل فعال
اجلامعة اليوم يف العامل اإلساليم توفر هذا الفضاء ،لكن أتصور أن أخطر أمر حصل عىل مستوى
انعاكس هذه املقاربة اجلامعية عىل اإلسالم ،هو أهنا أكرث هدوءا وأكرث اتزانا ،عىل الرمغ من خطورهتا.
سأعيط بعض األمثلة ،هناك كتاب صدر من سنة ونصف أو من سنة ،أثار جضة مخضة عىل الرمغ من
ضعف باع صاحبه العيمل ،وعىل الرمغ من أن الكتاب كتب بطريقة عشوائية ،لكنه أثار جضة كربى لسبب
بسيط هو أنه دخل إىل حلقة اإلعالم ،والعادي والبادي يتحدث عنه ،أملح إىل كتاب «أسطورة البخاري».
بيمنا كتب أخطر منه وأكرث اتزانا وأكرث رصانة ،يف نفس اآلن أكرث أمهية ،إما أحصاهبا ذوي أصوات
خافتة ،هادئة ،إما اإلعالم مل يسلط ،أو ألنه من الصعب أن تقرأ مخسة جملدات وتناقهشا ،ألن األمر يتعلق
مبجهود ظل خارج ساحة النقاش ،ليس فقط العمويم ،بل خارج ساحة النقاش اجلاميع .أتصور أنه يف
املغرب اكمال ،أحتدث عن اجلامعات ،مل تعقد حلقة واحدة لكتاب «املصحف وقراءاته» الذي أجنز يف تونس،
هذه أمور لكها تعطينا دالالت وإشارات ،لكن أتصور ،وهذا جمرد تصور ميكن مراجعته ،أن التحديث
يف مقاربة اإلسالم هو دامئا حيصل يف اجلامعات الغربية تمكلة لتصور «هومبورت» ،ألهنا فضاء للفكر
املستقل ،وتضمن املجال املناسب للتفكري.
من أمه الكتب يف تقديري واليت أود أن أشري إلهيا ،مها كتابان يف احلقيقة ،كتاب صدر يف السبعينيات
«دو فانرت أوف إسالم» لصاحبه «مارشال هودسون» يف أكرث من  1 500صفحة ،إىل اليوم مل يرتمج منه
إال بعض الشذرات ،ومل يناقش ،إال عىل شلك عريض ،الكتاب ألول مرة ،مقاربة حديثة مبناجه حديثة ،لكنه
يضعنا أمام مقاربة متفهمة لإلسالم ،ويف نفس اآلن مقاربة تارخيية ،ألنه يضع اإلسالم يف سياق تارخيي
داخل ما يمسى بالتارخي العاملي ،ليصبح لإلسالم ماكنته ،ولكن أيضا حدوده ،ومن أمه احلدود اليت يشري
إلهيا ،الرتبية ،أو مؤسسات الرتبية.
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يعترب الفارق الكبري بني الغرب الذي سيتقدم أكرث ،وبني املؤسسات يف اإلسالم ،من أخطر االستنتاجات
اليت ذكرها «مارشال هودسون» يف كتابه الذي صدر يف سنة  ،1974وباملناسبة الكتاب صدر بعد وفاته
بست سنوات ؛ من أمه النتاجئ أوال الكف عن الرتكزي عن العامل العريب عند احلديث عن اإلسالم ،ألين
الحظت يف نقاشات منذ أمس ،وحنن نتحدث عن اإلسالم واحلداثة ،أننا نزنلق ال شعوريا يف احلديث عن
العرب والعامل العريب واحلداثة ،عدديا مجموع املسملني يف الصني يفوق عدد ساكن العامل العريب ،مث
المتيزي بني أمرين ،اإلسالم كدين واإلسالم كثقافة.
الكتاب الثاين « »What is Islam ? The importance of Being Islamicوصدر لصاحبه أيضا الذي تويف
شابا لألسف وهو «أمحد هشاب» باكستاين األصل لكنه يشتغل يف هارفارد ،مكا اكن «مارشال هودسون»
يشتغل يف برينستون .خطورة الكتاب تمكن يف إثارة انتباهنا إىل ما ييل .اإلسالم ليس هو ال العبادات
وال العقائد ،أخلص بشلك خمزتل الكتاب يف عدد صفحاته  ،609توقف أمحد هشاب عن احلديث عن
العرب هنائيا ،ليصبح لديه هاجس آخر امسه مركب بلقان البنغال ،ليطرح أسئلة من قبيل ،ما اإلساليم
من شعر امخلريات ؟ ما اإلساليم يف الفلسفة ؟ ما اإلساليم يف التصوف ؟ عندما يعتقد املتصوف أنه
إذا بلغ اليقني سيتوقف عن العبادة ،فهل هذا إسالم ؟ يف نفس الوقت ،عندما ننصت البن القمي اجلوزية لن
يغدو األمر متعلقا باإلسالم إخل .يثري انتباهنا إىل اإلسالم مجموعة من املعايري والقمي ،واألعراف املتناقضة
إذا حنن مجعناها إىل طاولة واحدة ،املنجسمة إذا حنن مجعناها حمليا ،والذي حصل مع العوملة لسوء
احلظ ،أنه حصلت عوملة احمليل ،لسبب من األسباب ،ليصبح هو املمثل لإلسالم ،باختصار حىت أخمت،
ألن هذه اكنت جمرد رياضة بدنية وليست ورقة ،الكتابات الصادرة وخاصة يف املجاالت الغربية مع بعض
االستثناءات املوجودة يف العامل العريب ،تعملنا ما ييل ،تعملنا الكف عن النظر لإلسالم كدعوى ،أيضا الكف
عن النظر لإلسالم مكثل أفالطونية ،وأنه بقدر ما املامرسات اليت تبدو لنا غري مقبولة أهنا غري إسالمية ،ال
الكتابات احلديثة تعملنا عىل النظر لإلسالم يف التارخي ،وهنا جيب أن أشري إىل كتاب أحد األصدقاء الذي
كنت أمتىن أن أراه يف هذا اللقاء « »Les Musulmans face à l’Histoireلعبدو الفياليل أنصاري ،عندها
سألته اكن األوىل بك أن تمسيه « »L’Islam face à son histoireوهذا يعطينا إشارة واحضة إىل الفرق بني
السياقات اجلامعية يف العامل العريب والسياقات اجلامعية يف العامل غري العريب وشكرا.
عبد الرمحان رشيق
أعيط اللكمة لألستاذ خصر بنحسني نارش جزائري وباحث يف التصوف ،آخر إصداراته «جتربة لروح
القدس» البن عريب ...وعنده كتاب آخر «فهم الصالة يف الفقه» فليتفضل مشكورا.
خصر بنحسني
شكرا ،قد تلكم عن احلداثة من املنظور األنرثوبولويج والسيايس واالجمتايع واحلضاري إخل ،مبا يكيف
هلذا اليوم ،أمام أنا فسأليق بعض الضوء ،تلبية لنداء دمحم موهوب عىل التضارب امليتافزيييق بني
اإلسالم واحلداثة ،وهبذا الصدد لدي نص للبحث يف موضوع اإلسالم واحلداثة ،ولكن يف ضوء سورة
العرص ،ويه سورة من القرآن ،إذا سنتطرق بدءا ملفهوم احلداثة من املفهوم اللغوي والفلسيف ،مث نعمتد
عىل سورة العرص لبيان قمية الوقت يف اإلسالم ،فنقول احلداثة من (ح د ث) ،حدث اليشء بعد أن مل
يكن ،أي خروجه من العدم إىل الوجود ،ومنه (احلديث) أي الكالم الذي يظهر من مف املتلكم ،مث ينعدم إبان
حدوثه ،الكالم عند صدوره يمسى حديثا ألنه حيدث ،مث يمنيح أي ينعدم ،أي يف اللحظة نفهسا ولقد مسى
اللـه القرآن حديثا يف مواضع كقوله تعاىل « :اللـه نزل أحسن احلديث« ،»...أمفن هذا احلديث تعجبون،»...
«فلعلك باخع نفسك عىل آثارمه إن مل يؤمنوا هبذا احلديث أسفا« ،»...فذرين ومن يكذب هبذا احلديث،»...
وذلك ألن القرآن حمدث ،قد جاء بعد أن مل يكن مث ارتفع بارتفاع الويح ،وبقيت عبارة القرآن.
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هذا نص قرآين آخر «ما يأتهيم من ذكر رهبم حمدث إال اسمتعوه ومه يلعبون« ،»...وما يأتهيم من ذكر
الرمحان حمدث إال اكنوا عنه معرضني ،»...ولكن ليس هذا موضع خوض يف مسألة كالمية يعرفها الكثري
منا ،وإمنا هو متهيد ملا حنن بصدده ،وهو اإلسالم واحلداثة مكا هو عنوان هذا اللقاء .خاصية احلدث كونه
بني عدمني ،أوهلام وجودي والثاين ثبويت ،مل يوجد قبل أن حيدث ،مث مل يثبت بعد حدوثه ،واحلدوث أو
احلداثة نقيض القدم ،أي ما اكن ويبىق عىل مدى الدهر القدمي ،يف االصطالح عند املتلكمني هو ما اكن
وما سيبىق ،وليس ذلك إال اللـه ،لذا وصفه املتلكمون بالقدمي ،فإنه ال بداية وال هناية له تعاىل ،هو األول
واآلخر والظاهر والباطن ،فاحلداثة حقيقة بني عدمني ،بني ما مل يكن ،وما لن يكون ،فهي اآلن هنا ،جند
للحداثة مرادفا ،وهو لفظة العرصنة ،ألننا يف اجلزائر نفضل استعامل العرصنة عىل احلداثة ،وهو موجود
يف بالد العرب ،والعرصنة يه العيش وفق حقيقة العرص ،ووفق الواقع ،وهذه اللفظة وإن مل تكن مستعملة
من قبل ،أو من قبل األوائل ،يعين ال جند لكمة العرصنة ال يف «لسان العرب» وال يف غريه من املعامج،
إال أهنا موافقة متاما ألصول اللغة العربية مثل «رهب» اليت أعطت رهبنة ،ولكن رشحية من عملاء الدين
يف العرص الراهن يرفضون هذه اللفظة ملا يشتبه هلم أهنا خاصية غربية منافية للدين والرتاث اإلساليم.
إال أن أصل هذا املصطلح قرآين ،وهو من قول اللـه تعاىل« :والعرص إن اإلنسان ليف خرس ،إال الذين
آمنوا ومعلوا الصاحلات وتواصوا باحلق وتواصوا بالصرب» ،العرص هو احلقيقة الراهنة اليت تظهر فهيا
األحداث ،العرص هو الذي حيتوي احلدث ،وكأنه عصارة الزمان ،أي ما يمتخض وحيصل منه مكا حيصل
الزيت من عرص الزيتون وامخلر من عرص العنب ،فالعرص خالصة الدهر ،ومكا أن الدهر ال بداية له وال
هناية فالعرص له أول وآخر ،وهو ما يعيشه الناس بني املايض الذي انقىض ،واملستقبل الذي مل يأت بعد.
فإذا ال مفر من العرصنة وال من احلداثة ،ألهنام لفظان حلقيقة واحدة أال ويه وجود الناس يف حني
وجودمه ،والعرصنة وجودنا يف حني وجودنا ،لذا أقسم اللـه به فقال «والعرص إن اإلنسان ليف خرس ،إال
الذين آمنوا ومعلوا الصاحلات وتواصوا باحلق وتواصوا بالصرب» ،فقوله «والعرص» قسم ،واللـه جيوز له
أن حيلف مبا شاء ،أما اإلنسان يف اإلسالم فإنه ال حيلف إال باللـه ،جواب القسم «إن اإلنسان ليف خرس»
ومستثىن منه الذين آمنوا ومعلوا الصاحلات وتواصوا باحلق وتواصوا بالصرب.
إذا املطلوب من املسمل يف عرصه هذا أن يويص نفسه ،قبل غريه ،باحلق والصرب ،ألن سورة العرص مهمة
ألهنا حتث اإلنسان أوال عىل العبادة ،ويه معل الصاحلات ،الذين آمنوا يعين اإلميان والعمل مبا يتطلبه
الدين اإلساليم ،والشطر اآلخر هو املعاملة بني اإلنسان واخللق .فاملطلوب منا أن نويص أنفسنا ،أن
يويص املسمل نفسه ،قبل غريه ،باحلق وبالصرب ،أي بإيتاء لك ذي حق حقه ،والصرب عىل ذلك ،عىل املسمل
أن يبث األخالقيات ،هذا املنتظر من املسمل يف هذا العرص ،أن يبث األخالقيات املثالية يف قلبه وعقله
وجوارحه ،مث يف بيته ،مث يف جممتعه ويف لك ماكن حيل به ،مفعلوم أن التكنولوجيا بني أيدي الغربيني،
ولكن ال مينع ذلك من أن يستعملها املسمل ولكن بال إرساف ،وأن يري الغربيني أن اإلرساف أمر يؤدي إىل
اخلرسان «والعرص إن اإلنسان ليف خرس».
الربا مثال ،من أبشع مظاهر العامل الغريب ،وحنن لسنا بعيدين عهنم ،وأرضاره ال حتتاج إىل بيان ،ملا هيلع
من ظهور يف حقيقة املجمتعات واألفراد الذين صاروا عبيدا ألحصاب األموال .جاء اإلسالم ،وعىل غرار
ما سبقه من األديان المساوية ،لتحرير الناس من رق أنفهسم ورق غريمه من الناس ،مفن ذلك أن ابن وايل
مرص ،معر بن العاص يف التحري ،مسألة مهمة جدا ،رضب قبطيا ظملا ملجرد أنه غلبه يف سباق ،رضبه
وهو يقول « :أيغلبين مثلك وأنا ابن األكرمني» فقصد القبيط املدينة يشتيك إىل أمري املؤمنني معر بن
اخلطاب اعتداء ابن الوايل املسمل هيلع ،فاستدىع اخلليفة الوايل وابنه ،وأعىط السوط للقبيط ،وهو يقول
«إرضب ابن األكرمني» فملا انهتى من رضبه ،قال له معر بن اخلطاب « :أدر السوط عىل صلعة معر بن
العاص ،فإمنا رضبك ابنه بسلطانه» فقال له القبيط « :إمنا رضبت من رضبين» ،فالتفت معر بن اخلطاب
لعمر بن العاص وقال لكمته الهشرية « :يا معر ،مىت استعبدمت الناس وقد ولدهتم أمهاهتم أحرارا».
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هذه يه روح اإلسالم وبضاعته اليت لكف اللـه املؤمنني بتسلميها للناس اكفة ،واللـه يعمل أن الغربيني والعرب
والرشقيني ولك الناس) حباجة إىل قمي السمل والتساحم والتحرر يف هذا العرص أكرث من أي عرص مىض.

عبد الرمحان رشيق
سنواصل النقاش ،وهو نقاش مفتوح ،يف وجه املتدخلني أيضا.
مداخلة
أود أن أحتدث بعد مداخلة السيد الرشيف عن مسألة التطور الرويح وتطور مفاهمي ممارسة الشعائر
الدينية .وأعتقد أن هذه املسألة مهمة للغاية .إذ عندما نعود إىل فرتة الويح حبد ذاهتا ،وعىل الرمغ من أهنا
قصرية نسبيا ،إال أهنا تحمس مبالحظة جدلية التغيري املسمتر .إهنا الرغبة يف التغيري اليت حتمك العالقة
بني املجمتع والنص ،وهو ما يربر اللجوء إىل التخيل عن بعض اآليات اليت مل تعد مالمئة للسياق املجمتيع
آنذاك من خالل معلية النسخ .وهكذا ،فالنص القرآين لن يكون مفهوما إذا مل نقرأه من خالل منظور
نشأته وتطوره .أما أولئك الذين يتصورون النص مكسند سقط من المساء ،فهذا موقف يعنهيم .أما فميا
خيصين ،أعترب أن التغيري مزية مكونة للنص القرآين نفسه .لكن هذا التغيري ال يفتأ يواجه اليوم مجموعة
من العقبات لعدة األسباب .وبالعودة إىل املالحظات حول كتاب «حصيح البخاري» ،نالحظ ،لألسف ،عدم
وجود فضاء عيمل نقدي قادر عىل تفكيك هذا النص ،مما جيعل أن كتاب البخاري خيرج معززا من هذا
النقاش .واألسوأ من ذلك ،أن الكتب العملية اليت ألفها عملاء ومتخصصون مثل تلك اليت أرشف علهيا
األستاذ الرشيف حول القراءات القرآنية ال يطلع علهيا عامة الناس .يف الواقع ،فإن أي نقد إلحدى النسخ
القرآنية حمفوف باملخاطر طاملا أنه ميكن تأويل األمر عىل أنه دعوة للتشكيك يف الطابع اإلهلي للنص
القرآين .ولعل هذا العمل اكن ممكنا يف القرون السابقة ،رمغ أن مؤلف «كتاب املصاحف» خاطر حبياته،
ولكن رمغ ذلك يظهر أنه خالل القرون األوىل لإلسالم ،اكن النقاش ممكنا ،دون إثارة أية مشالك ،إذ أن
مقاربة النص القرآين مل تكن تعين بأي حال من األحوال تساؤال حول الطابع اإلهلي للنص القرآين .إال
أننا اليوم ،ال جنرؤ التطرق إلشاكليات من هذا القبيل ،بيمنا يف املايض ،حتدث بعض املؤلفني عن وجود
العديد من املصاحف ،بعضهم يتحدث عن سبعة ،وآخرون عن عرشة ،ويرتفع العدد إىل أربعني نخسة.
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مداخلة
برسعة أشكر األساتذة عىل هاته املداخالت ،املالحظة موجهة لألستاذ موهوب .يف املغرب أو البلدان العربية
اإلسالمية ،عندما نفكر يف احلداثة ،نفكر فهيا كعوض عن الدين باعتباره شلك تارخييا رؤية لإلنسان
للعامل ،إذا هذا التعارض جيعلنا نغفل أن للحداثة سريورة تارخيية ارتبطت أوال بالثورة العملية اليت أدت
إىل تغيري رؤية اإلنسان للعامل ،قادت هذه الرؤية إىل اكتشاف مفهوم اإلنسان مع دياكرت يف الكوجيطو
املهشور «أنا أشك ،أنا أفكر إذا أنا موجود» هذا الكوجيطو سيتطور يف مرحلة تارخيية أخرى إىل سؤال
عند اكنط .إهنا جرأة اإلنسان عىل استخدام فهمه اخلاص ،يف حني يف جممتعاتنا عندما نريد أو جنرؤ
عىل استخدام الفهم اخلاص ،ننعت تارخييا بالزندقة ،وهذه إشاكلية تارخيية اللك يعرفها ،إذا املشلك ،هو
كيف ميكننا أن نمتثل احلداثة كثورة عملية أوال ،مث كيف ميكننا أن نبين مفهوم إنسان جديد يستطيع أن
يترشب هذه احلداثة لتتحول إىل سلوك ؟ مث ال ننىس أن التفسريات الدينية اليت وصلتنا لكها طىغ علهيا
اإلسالم الثقايف ،مبعىن أهنا غيبت الفردانية ،يف حني متت بعض النصوص الدينية اليت زكت فردانية
الفرد باعتباره مسؤول عن أفعاله ،مثال «لك نفس مبا كسبت رهينة »...إذا ،كيف ميكننا أن نستغل هذه
النصوص دون أن حندث تعارض ميكن أن خيلق لنا ازدواجية يف الخشصية عىل مستوى املامرسة الدينية،
أن نمتثل احلداثة أوال مكفهوم يعيد لإلنسان متوضعه يف الوجود ؟
مداخلة
لدي مالحظة استخلصهتا من العروض ،كنت أنتظر أن يطرح املوضوع يف شلك إشاكلية وسيطرح لك
واحد منمك فهمه هلذه اإلشاكلية ،ويطرح حلوال .مالحظيت يه أنمك تفاديمت ما أمكن أن تطرحوا ما يدخل
يف إطار الرصاع الفكري ،ولكن نرشمت جماالت متعددة ميكن أن نتملس فهيا مسارات متعددة ملعاجلة أو
تناول أو احلديث عن العالقة بني اإلسالم واحلداثة باعتبار هذا املوضوع أحيانا قد يثري خصبا ورصاعات
وعداوات.
عبد الرمحان رشيق
شكرا لك ،سوف أعيط اللكمة لألستاذ الرشيف.
عبد املجيد الرشيف
قضية تطور العبادات والطقوس يف أي دين ينبيغ يف نظري أن نربطها بأمناط اإلنتاج املوجودة يف
املجمتعات القدمية ،واليت غريهتا احلداثة وقلبهتا رأسا عىل عقب ،فأمناط العبادات والطقوس املوجودة عند
القدماء اكنت تستجيب لطرق العيش املعمتدة عىل الزارعة والريع والتجارة ،ومل تكن فهيا نفس الضغوط
املوجودة يف املجمتعات الصناعية اليت يكون فهيا التوقيت ،ال عىل أساس طلوع المشس وغروهبا ،وإمنا
حبسب أوقات أخرى وتنظمي آخر للزمان ال صلة له هبذه الطقوس ،هذه من جهة ،ومن ناحية ثانية ،أعتقد
أن توحيد الطقوس قد مت لرضورة سوسيولوجية ،يعين أن ممارسة الطقوس يف اإلسالم ،مكا يف غريه من
الديانات األخرى يف بدايهتا ،اكنت تمتتع بكثري من املرونة ،لكن مع مرور الزمن ومع رضورات مقتضيات
املأسسة ،فإن هناك توحيدا تدرجييا هلذه الطقوس ،وهذا أيضا مما ال يقبله املؤمنون العاديون الذين
يعتربون أن هذه الطقوس مل تتطور ،وال تقبل التطور .أوال مل تتطور يف املايض ،وغري قابلة للتطور والتغري
يف املستقبل ،ولذلك فإنمك تالحظون أن جل األدبيات اليت تتعلق بالنقاش حول تطبيق الرشيعة ،إمنا تتعلق
باملعامالت ال بالعبادات ؛ العبادات من غري املفكر فيه ،ألن اخلوض فهيا حمرج للضمري الديين التقليدي.
ولذلك يقال العبادات ال متس ،أما الرشيعة يف املعامالت ،فهذه قابلة للتغيري ،ولكن يف احلقيقة ما حصل
تارخييا وما ينتظر يف املستقبل هيم العبادات واملعامالت معا.
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املالحظة املتعلقة بصلة احلداثة هبذه النظرة اجلديدة إىل اإلنسان ،الفرق اجلوهري يف نظري ،بني النظرة
القدمية والنظرة احلديثة هو يف أن اللـه اكن حمور الكون وأن اإلنسان هو الذي أصبح حمور الكون يف
القرون األخرية ،قبل أن تتكفل العلوم احلديثة بتنسيب هذه احملورية .اإلنسان اكن يمتتع مبحورية يف
عرص األنوار ،يف القرن الثامن عرش بدون إشاكل ،لكن مع االكتشافات الفضائية والعملية احلديثة ،هذه
احملورية أصبحت تثري إشاكلية حقيقية ،ولذلك فإن اإلنسان هو دامئ البحث معا ميزيه وما حيقق به
إنسانيته ،سواء اكن بالتبعية للقوة الغيبية ،أو يف استئثاره هبذه املاكنة الفريدة يف الكون ،أو كذلك اليوم
مع تطور النظرة إىل اإلنسان وإىل الكون ،ال بد له أن يبحث عن هذه املاكنة اليت حيقق هبا كرامته فقط.
عبد الرمحان رشيق
شكرا لألستاذ عبد املجيد الرشيف ،أعيط اللكمة للحضور.
مداخلة
كيف ميكن أن منثل احلداثة لتتحول إىل سلوك ؟ أذكر بشيئني اثنني ،وأمه من يعتقد معظم الناس أن املسألة
تعلميية ،هذه حتوالت جممتعية معقدة .غالبا ما أعيط مثاال للطلبة ،املامرسة والمترين مث المترين ،ليصبح
ذلك المترين «حصيحًا» .هذا اجلانب الثقايف ،التكويين التعليمي جنده يف جممتعاتنا .املسألة األساسية
أنه لكام حرصنا الرصاع مع النص الديين مع اإلسالم يف مواجهة بني النص وبيننا ،إال ورسبنا يف هذا
األمر ،الالزم أن نتحايل عىل أنفسنا ،مثال بسيط ،لك آية من القرآن سلبت مضاميهنا معىن اجمتاعيا ،مث
جتاوزها جممتعيا ،اكلرق إخل من األشياء اليت بقيت كنصوص ،وجتاوزت واقعيا ،ولكن لكام أردنا أن حنل
املشالك ،أكيد أن النصوص غنية ،وال تفتأ حترض ،وإال ما معىن النصوص املؤسسة معوما ،كيفام اكنت
عند اليونان ،وملاذا نفتأ نقرأ أرسطو وأفالطون وشعراء اليونان ،ال تفتأ تعيط نفسا بقدر أمهية احلارض،
إذا أن تتجاوز حارضا ،ولكن أن يمت التعامل معها بغري تعنيفها ،ألن التعنيف ،هو ما حصل يف مرحلة
تارخيية ،هو ما جعل هذه النصوص أن خترج من بعبعها «.»sous forme de diables
عبد الرمحان رشيق
شكرا لك.
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مداخلة
شكرا عىل املالحظة ،حىت أذهب مبارشة لملوضوع .االستفادة من الوجه األاكدميي اجلاميع للحداثة،
ماكنه هو اجلامعة ،بدرجة أخص ،ماكنه هو شعب الدراسات اإلسالمية ،ال دايع للتفاصيل ،شعب الدراسات
اإلسالمية حضية أمور ،ال أتصور أننا سنخرج مهنا بطريقة هسلة من املغرب ،ال أعول هنائيا عىل ما
يمسى بالقطاعات اخلاصة ،اليت تكون وراء بعض النرشات أو يشء من هذا القبيل ال ،أحتدث عن القطاع
العمويم ،وهنا أعود للنقطة اليت أرشت إلهيا ،واليت اكنت لدى أحصاب القرون الوسىط اليت نملهسا
يف بعض الكتابات ،مثال كتاب «املصاحف» .ابن رشد نفسه ،أتصور اليوم لو قال أحد ما قاله ابن رشد
يف مالك سيدخل الجسن مبارشة ،ابن رشد احلفيد وليس ابن رشد اجلد ،لكن حنن يف القرون الوسىط،
حنن يف جمال مل يكن بعد قد خلق ما يمسى بالفضاء العمويم ،فيف املجال اخلاصة حيق لك أن تقول ما
شئت ،يعين يكيف العودة للنصوص للوقوف عىل هذا األمر.
اآلن ،ما هو املهرب ،يعين وسأمثل مبا تفعله أنت .ليك تشعر حبرية أكرب ،إما تعرب بلغة غري اللغة املتداولة،
أو تلجأ إىل التخييل لتشعر عىل األقل بنوع من احلرية .جمال جتديد الدراسات الدينية ،وأحتدث عن
املغرب ،حىت ال أمعم ،حيتاج الكثري من الجشاعة واملغامرة ،وحيتاج الكثري من االستفادة مما حصل يف
التجارب الغربية ،وأمه استفادة يه تعويد أنفسنا عىل النظر لإلسالم داخل التارخي ،والتحرر من مأزق
القرن التاسع عرش ،الذي خلقه االسترشاق من جهة ،والهنضة من جهة أخرى .هذه اثنني من الكوارث حنن
حضاياها ،وشكرا لمك.
مداخلة
ما أريد قوله هو أن اإلسالم حيض املسمل عىل العيش يف زمانه ،أن يعارص ويواكب أحداثه ،هذا هو
املطلوب من املسمل ،أما أن يمتلص اإلنسان من هذه املسألة بأن يفهم أن العرصنة يه إناكر الويح وإناكر
الدين ،وإناكر اللـه ،وإناكر الرشيعة ،هذا يشء آخر ال هيمين .أنا الذي هيمين ،أن أرخس اإلسالم يف
الواقع ،املسمل املؤمن راخس يف واقعه ،النيب أو األنبياء لكهم مل يأتوا ليتلكموا معا سيحدث ،بل معا مه
يعيشونه مع قومهم ،ملا يقول موىس لفرعون أخرج ميع بين إرسائيل ،املسألة سياسية طبعا ،هذا الذي
أريد قوله ،يعين حرمت من بسط املسألة ألهنا طويلة ،ولكن هذا القصد ،أنا يف ذهين ليس هناك تضارب
ال ميتافزيييق وال سيايس وال غريه ،بني اإلسالم واحلداثة ،وكأنك تقول إن املسمل خارج عن وقته ال ،املسمل
يف وقته ،يعيش ،يدفع رضائب ،ويدفع كذا ،وإذا اكن هناك ضبط فيضبطه وهكذا ،يعين املسألة مسألة
واقع ،يعين لست أنا بالذي يقول جيب أن أفكر يف احلداثة ،فاحلداثة واقع نعيشه لكنا.
عبد الرمحان رشيق
أشكر كثريا السيد عبد املجيد الرشيف ،السيد فؤاد بن أمحد ،السيد دمحم موهوب والسيد خصر بنحسني.
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الساعة :

موجز مداخالت املائدة املستديرة
افتتحت مرمي حللو هذه املائدة املستديرة ببسط موضوع النقاش املمتثل يف تأثري عالقة
«رشق-غرب» عىل األدب املغاريب وجتلياهتا فيه .لقد سعدنا حقا باستضافة الروايئ
التونيس حبيب الساملي ،الذي يكتب باللغة العربية والذي حدثنا من خالل أحداث روايته
عن عالقة الرشق والغرب ،وتصوره هلذه الثنائية من منظور األدب .ضيف آخر رسنا
حضوره معنا هو الصحايف بإذاعة اجلزائر الدولية والروايئ دمحم عالوة حايج ،وهو
اكتب جزائري ،يكتب بالعربية ،ومعروف برواياته الثورية اليت تكرس القوالب وتمترد
علهيا من خالل اخرتاق اإلطارات األدبية التقليدية .مكا تطرق حايج ملوضوع أدب الطفل
وشاركنا تصوره خبصوص أفضل السبل للتعامل مع هذا امجلهور اخلاص والفريد .ويف
نفس السياق ،يقربنا حايج من صعوبات النرش اليت تواجهه يف اجلزائر واليت تثنيه عن
نرش بعض كتاباته هناك.
281

من جههتا ،أكدت مرمي حللو أن اجلوائز اليت يراد مهنا تجشيع الكتاب الشباب ،أصبحت
كثرية بل صارت تعرف تضخام كبريا يف قميهتا املالية .ومن ناحية أخرى ،مل يتفق
املشاركون مع الرأي الذي يربط حصول الكتب عىل اجلوائز جبودهتا ،وأكدوا أن الاكتب
احلقييق ال يكتب ابتغاء اجلوائز .ومع ذلك ،اتفق املشاركون عىل أمهية هذه اجلوائز من
الناحية املادية ،خاصة بالنسبة للاكتب الذي يعيش يف سياق اقتصادي صعب ،مثل ما هو
احلال بالنسبة لدول املغرب الكبري .وخالل مناقشة موضوع اللغة ،تطرق املشاركون ملسألة
احلضور القوي للغة الفرنسية يف األدب املغاريب .بالنسبة إىل األديب الفرنكوفوين دمحم
حايج ،تعترب اللغة آلة وأداة خطرية وأكرث تعقيدا مما قد يتصور البعض  :إهنا ال تعرب
عن األفاكر وفقط بل تعرب عن بنية فكرية وقميية تندرج مضن رؤية كونية.

أما الشاعرة املغربية الشابة سكينة حبيب اللـه اليت تكتب قصائد نرثية باللغة العربية
واليت تتوفر عىل حس لغوي مرهف ،فرتى أن للك أدب ممزياته اليت ال عالقة هلا باللغة.
من ناحية أخرى ،تؤكد حبيب اللـه أن اللغة الفرنسية أثرت يف الدارجة املغربية أيضا.
ويه ترى أن لك شاعر خمتلف عن غريه ؛ لكهنا ال تعترب أن للشعراء املغاربة مسات
خاصة توحدمه ومتزيمه عن غريمه .ويف املقابل تعتقد حبيب اللـه أن مقارنة صغرية بني
شعراء املغرب الكبري وشعراء املرشق ستبني ،يف أقل تقدير ،أن شعراء املغرب الكبري
يعمتدون عىل اللكمة أكرث من اخليال وأن شعراء املرشق يعمتدون عىل اخليال أكرث من
اللكمة .ومن شدة اهمتامها هبذه القضايا اهلوياتية ،قررت حبيب اللـه كتابة رواية تعاجل
هذه القضايا من خالل أقلية مغربية لطاملا تقاذفهتا أحداث التارخي.
يف اخلتام ،حتدثت حبيب اللـه عن تداخل لك من عامل الشعر وعامل النرث عند املبدع،
متسائلة حول مسألة هل ميكن اعتبار إنتاجات املبدع مؤلفا واحدا أو مؤلفات منفصلة
ومستقلة بعضها عن البعض اآلخر ؟
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مداخالت املائدة املستديرة
مرمي حللو
قرأنا عن عالقة الرشق بالغرب يف أمعال لك من الاكتبني الطيب صاحل وهسيل إدريس .هل يه أيضا
موجودة يف إبداعاتك يا أستاذ حبيب ؟
حبيب الساملي
طبعا هذه العالقة موجودة ألين أعيش يف أوروبا منذ فرتة طويلة ويظهر أهنا موجودة أكرث يف رواية «رواحئ
ماري لكري» ،ألين أردت أن أقارب هذه العالقة بطريقة خمتلفة .أعتقد أن املبدع جيب دامئا أن يبحث عن
يشء ما خمتلف .هذه تميه قدمية  :عالقة الرشق بالغرب ،بدأت مع رواية «عصفور من الرشق» لتوفيق
احلكمي ،ورواية «اخلندق العميق» لهسيل إدريس وأعتقد يف نظري أن أهشر رواية يه للطيب صاحل .أنا
أيضا أدلوت دلوي يف هذا املوضوع وفيه فعل آخرون نفس اليشء وسيفعل كتاب عرب هكذا ،ألن املوضوع
قدمي جديد .اللك ينظر إليه بطريقة خمتلفة ألن الثقافة العربية تتغري ووعينا يتغري .مثال رواييت «رواحئ
ماري لكري» مكا لو أهنا تعقيب وليست إجابة .أنا أحب كثريا الطيب صاحل وأحرتمه كثريا .أردت أن أكرس
صورة العريب الفحل (الطيب صاحل ومصطىف سعيد مثال) .الطيب صاحل خلق هذه الخشصية يف الفرتة
اإليديولوجية بعد خروج االستعامر.
حصيح الغرب األبيض هزمنا بذباباته وثقافته وإسرتاتيجيته ،حنن هنزمه من خالل اجلسد ومنتلك جسده.
عند مصطىف سعيد ،النساء ميررن حوله وهو يضع البخور ،مث يكتسح هذه األجساد وتلتذ متاما .أنا أردت
أن أكرس هذه الصورة ألين أنيمت لعرص آخر خف فيه الرصاع اإليديولويج .حمفوظ ليس حفال إطالقا
بل عىل العكس ماري لكري يه اليت تعمله كيف يكتشف جسده .قلبت اآلية رأسا عىل عقب .وعىل فكرة،
فقد تعرضت النتقاد الذع يف اخلليج العريب عىل إثر تقدميه هبذا الشلك .حمفوظ أقدمه كخشص مرتدد ال
يعرف جيدا اجلنس وهذا طبييع ،ألن جييل أنا مل تكن لدينا الرتبية اجلنسية .برصاحة أول عالقة باملرأة
يف جييل تكون من خالل املواخري .ولكين أحيك عن عالقة معيقة .يف حني أن األورويب يف سن السادسة
عرش ،عندما ال يأيت بصديقته للبيت ،يبدأ األبوان بطرح األسئلة ،رمبا يكون مثيل جنيس ويظلون خائفني
وعندما يشاهدون الفتاة يرتاحون .وهذا ينطبق كذلك عىل الفتاة أيضا .ليست لدينا تربية جنسية .الكثري
من شباب جييل ميارسون اجلنس مع احليوانات وأنا وضعت هذا يف رواييت «رواحئ ماري لكري» .هذه
حقيقة مازالت قامئة.
وبالتايل كيف تريد من خشص قدم من الريف التونيس يعبق برواحئ الشيح والعرعار ويلتيق بفتاة باريسية
ذات جتربة عندها عىل األقل عرش سنوات من النضال ومن اإلرث ،ويريد هو أن يعملها ويكون حفال.
سأكذب عىل نفيس ،لذا أقدمه دامئا مرتباك .والناس أحبوا الرواية وال يعرفون ملاذا .بعد ذلك انتهبوا هلذه
الفرتة ،ألنين أقدمه كخشص مرتدد ،متذبذب .فهي تقف أمامه عارية متاما ألهنا حتبه وهو يرى أنه عري
فاحض ويدير رأسه .شيائ فشيائ تعمله أن يكتشف جسده ويتأقمل مع هذا العامل .أريد أن أثري شيائ آخر :
لك الرواية مبنية عىل عالقتنا بالنبات ،بالفضاء.
أنا صياد احلقائق الصغرية ،أرامك األشياء الصغرية ليك أخلق املعىن الكبري .دامئا أذهب بطريقة جانبية.
ال أحب اإليديولوجية إطالقا ألهنا تشوه العمل األديب ،ال أحب احلنني بل أفضل الذاكرة عن احلنني ألن
احلنني دامئا جيمل .فبالتايل قصة الرشق والغرب حارضة يف أمعايل بعمق خاصة يف هذه الرواية ولكن
بطريقة خمتلفة .أناس كثريون رأوا فهيا رصاع حضارات ،حىت بالفرنسية فهي ترمجت للفرنسية واألملانية
والقت جناحا ،رمبا هذه قراءهتم.
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مرمي حللو
شكرا األستاذ حبيب .عودة إىل األستاذ دمحم حايج .لديك اهمتام بأدب الطفل ،لديك قصص لألطفال
ومرسحيات قصرية لألطفال وجدت من بيهنا «جملس الدىم» و«طفل يف حمفظة» .حبذا لو حتدثنا قليال
عن أدب الطفل.
دمحم عالوة حايج
بالنسبة ألدب الطفل ،مل أصدر أي كتاب يف هذا املجال .ويه نصوص جاهزة منذ سنوات .اكن يفرتض
أن تقدم عىل خشبة املرسح لكن مل يمت تقدميها وهناك رواية جاهزة منذ  .2011معنا هنا صديقة روائية أمل
بوشارب كتبت نصا لألطفال .ويف حديث خارج القاعة حتدثنا عن خصوصية الكتابة للطفل وشعرت مبدى
حرسهتا بعد صدور روايهتا ألهنا مل تنرش بالشلك املطلوب .وهذا ما جيعلين أتردد يف نرشها .حصيح
أنين ما زلت يف اشتغال متواصل علهيا ولكن يف حال وجدت دار نرش تتفهم وتليب خصوصيات النرش
للطفل أكيد سأنرشها ،ولكن يف اجلزائر هذه الرشوط غري متوفرة ،ميكن أن خترج بشلك رديء وهذا
أحيانا جيعلين أفضل أن تبىق يف الدرج عىل أن تنرش بشلك غري جيد.
مرمي حللو
هل الكتابة للطفل خمتلفة عن الكتابات األخرى ؟
دمحم عالوة حايج
طبعا .ال أحب التنظري كثريا عن خصوصيات الكتابة للطفل ألن ليس عندي مكا كبريا من الكتب .مها
كتابان وبعض النصوص .رمغ ذلك أقول أن الكتابة للطفل طبعا صعبة جدا وجيب أن ترايع هذا القارئ
املختلف .ما هيمين هو أن تكون اللغة مجيلة وأيضا أبتعد عن الوصاية اليت تفرض عىل الطفل .ليس هناك
اجلانب األخاليق وكأهنا موجهة للكبار وأعتقد هذا ما ينقصنا كثريا يف أدب الطفل العريب ،ألن غالبا ما
يتعامل الاكتب مع الطفل وكأنه من الواجب تتبعه بالنصاحئ واإلرشادات .أعتقد أن هذا التصور متجاوز.
مرمي حللو
سؤال أخري عن األدب واجلوائز خصوصا بالنسبة للشباب .أبدأ من الميني .هل اجلائزة تضيف شيائ
لألديب أم يه قتل هلذا األديب الصاعد خصوصا إذا اكن يف بدايته ؟
دمحم عالوة حايج
طبعا تضيف اجلائزة للاكتب إذا مل يكن اجلانب املعنوي عىل األقل اجلانب املادي .ممكن قميهتا املادية
ترحيه سنة أو سنتني ليسري أموره .رمغ ذلك ،بعض الكتاب يأخذون جوائز ولكن بعد ذلك يتنكرون هلا
ويقولون أهنم مل يكونوا حباجة هلذه اجلوائز .أعتقد إذا مل تكن احلاجة للجائزة واالقتناع هبا ملاذا املشاركة
من األصل .ليس هناك إجبار لملشاركة .حتدد اجلائزة أحيانا خيارات القارئ وختترص الطريق وكأهنا
قامئة صغرية .ولكن ليس هذا دامئا حصيحا ألن أحيانا تكون اجلائزة مغلوطة .ال ميكن أن نتفق أن لك
األمساء اليت أخذت جوائز مه كتاب جيدون.
حبيب الساملي
احلديث عن اجلوائز موضوع طويل .فهي يشء مجيل أعتقد أن أغلب الناس يتفقون يف ذلك ،لكن ال أتصور
أن هناك اكتبا حقيقيا يكتب من أجل اجلوائز .قد أكون مثاليا .قد يكيف الاكتب كتاباته حسب جلنة معينة.
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الاكتب يكتب وقد يشارك يف اجلوائز وأنا لست ضد اجلوائز .ولكن ال جيب أن جيعل مهنا شيائ أساسيا.
إذا حصل علهيا فيا حبذا .اليشء امجليل يف اجلوائز مكا قال الصديق هو اجلانب املادي .الاكتب العريب
ظروفه صعبة .هناك مؤخرا جوائز مهمة يف الرشق العريب تاكثرت يف السنوات األخرية وهلا مبالغ
حمرتمة .ال أتدخل يف موضوع جلنة التحكمي وقضية االستحقاق .أنا ال أدري إن كنت حمظوظا أم ال،
ألنين أصل مرتني للقامئة القصرية للبوكر .كنت أول مغاريب يصل هلذه القامئة .طبعا فرحت ولو مل أفز
باجلائزة ،فاز هبا مرصي مث لبناين .لكن اليشء األسايس عدا الرحب املادي هو أن هذه املشاراكت حمست
لكتيب أن تروج خاصة البوكر .يقال أن اجلوائز األخرى يبدو أن ال تأثري هلا عىل التوزيع .رمبا البوكر بدأت
تنحدر ،ولكن فعال بعنا كثريا .وطبعا النارش العريب ال يعطيك األرقام احلقيقية لكن يعرتف لك بطبعة ثالثة
عىل األقل ليس مكا ما قبل.
سكينة حبيب اللـه
ال أختلف كثريا معا قاله دمحم حايج وحبيب الساملي .لدي نفس الرؤية للجوائز .عىل األقل تضمن القليل
من الكفاف.
مرمي حللو
األستاذ دمحم ،حبذا لو حدثتنا قليال عن روايتك «يف رواية أخرى».

دمحم عالوة حايج
«يف رواية أخرى» صدرت يف  2013عن دار نرش جزائرية .مكا ذكرت أصدرت مجموعة قصصية .هذه
الرواية حتديدا ال أستطيع أن أحكهيا .قال األستاذ الساملي أنه ال حيب الرواية اليت فهيا تالعب .هذه
الرواية بالذات ليس فهيا حبكة وخطة أحداث واحضة .ال أجد شيائ معينا أحكيه.
مرمي حللو
قصدت التجريب .هناك جتريب يف هذه الرواية.
دمحم عالوة حايج
نعم.
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مرمي حللو
بالنسبة للغة الرواية ،قرأت أهنا اكنت خمتلفة ،مكثفة ال حتتفل بامجلل الطويلة اإلنشائية...
دمحم عالوة حايج
اللغة مسألة أساسية يف أي نص أديب .هذا سيأخذنا للغة الصحافة ودعيين أحيك لك هذه احلاكية .يف
اجلزائر ،عادة ما يقول الكتاب الصحافيون الذين أصبحوا يكتبون الرواية .وهذا وصف خاطئ ،وكأهنم
يتصورون أن مجموعة من الصحافيني قرروا جفأة أن يصريوا كتابا أو شعراء .هذا جيعل أنه ينظر إليك
مكتطفل .بالنسبة إيل ،استفدت من الصحافة كثريا يف لغهتا .تعملك الصحافة أنه أي كالم غري رضوري
ميكن االستغناء عنه .رمبا «يف رواية أخرى» مارست هذا التقشف .ولكن يف أمعايل احلالية اليت أكتب
فهيا ،أطبع األوراق وأحذف اللكامت وأفقد يف هناية األمر العديد من اللكامت والصفحات ،ولكن أشعر أن
العمل سيكون أمجل ألنه لكام نقصت الرشح لكام يبدو العمل أمجل من ناحية اللغة.
مرمي حللو
شكرا األستاذ دمحم عىل هذه اجلولة يف عاملك اإلبدايع .اآلن مسك اخلتام ،سكينة حبيب اللـه ،صاحبة
الغارات الشعرية امجليلة ...متتلك لغة مؤثثة باألناقة والتكثيف والبحث عن ماكمن امجلال ،لذلك تراها
تنتيق ملفوظاهتا انتقاء ذكيا وهتندس نصوصها بتلقائية كبرية .هلا يف الشعر ربع قرن من النظر ،ويف
الرواية هلا «بيت القشلة» .رمبا نفس األسئلة ،نفس اهلموم تتشاركوهنا أنمت الثالثة .ال أظن أن هناك جهرة
من الشعر للرواية ولكهنا مزتامنة عند سكينة ،مث جانب اللغة والتكثيف الحظته يف قصائدك القصرية .إذن
أعطيك اللكمة بدون إطالة.
سكينة حبيب اللـه
أريدأن أبدأ برد عىل الصديق دمحم عندما تلكم عن األدب املوريتاين واألدب اللييب وكيف أننا يف املغرب
العريب الذي أصبح يقترص عىل ثالثة دول هنمش األدب املوريتاين واللييب .يف احلقيقة ،مل هنمشه ألننا
اآلن رصنا نتعامل أكرث مع أرضية أكرث دميقراطية ويه مواقع التواصل االجمتايع «الفيسبوك» وأظن
أنين حبثت عن اكتبات موريتانيات يف إطار حبث ما ومل أجد لألسف .رمبا األمور عندها عالقة برتسبات
سياسية أكرث اليت اكنت تكرس للطيف الواحد ،مفثال حنن يف املغرب بشلك عام ال نعرف عن ليبيا سوى
إبراهمي الكوين .ال نعرف شيائ عن األمساء الشابة ،هذه املعلومة مل تصلنا .رمغ أن الفيسبوك أصبح خارج
أية رقابة .خبصوص الكتابة املغاربية ،هناك العديد من األشياء املتشاركة تارخييا وحىت عىل مستوى اللغة
نتشارك ولكن رمغ ذلك ،لك أدب له خصوصياته .ال ميكن أن نتحدث عن أدب مغريب .يف الهناية الطبيعة
يه من تصنع كتاهبا .حنن يف الهناية إفريقيون .هناك حرارة أكرث من املرشق.
يف املغرب نكتب رمبا بالنفس الروحانية .حني نتلكم عن املغرب نتحدث عن كتابتني  :الكتابة بالعربية
والكتابة بالفرنسية .بالنسبة للكتابة بالفرنسية ،لن نتحدث عىل كوهنا لغة االستعامر ألن يف املغرب اكن
هناك استعامر اسباين يف المشال ورمغ ذلك ليس هناك أي اكتب أو شاعر مغريب يكتب باالسبانية.
عالقتنا بالفرنسية يه أمعق .حنن عندما نتحدث الدارجة هناك لكامت فرنسية صارت جزء من هلجتنا،
ليس ألننا نريد البقاء يف هذه اللغة ،فلغة املغاربة يف األصل ليست يه العربية .يف رؤييت اخلاصة ،األدب
املغريب تأثر أكرث باألدب املرشيق واكن هذا خطأ كبريا ألن اللكامت تتنفس هنا يف املغرب ،فميا املخيلة
هناك يف املرشق .مفثال يف اجلزيرة العربية ،الشعر الذي كتب فهيا ال ميكن أن يعرب عن حالة شعورية
لإلنسان يف املغرب .رأيت هذا بشلك واحض عند شاعرة جزائرية أصلها فرنيس «انا كريك» ،اكن لدهيا
ديوان عنوانه «.»Alger, capitale d’Algérie
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حني ترمج يف السبعينات اكنت الرتمجة اجلزائرية «حلويت» وترمجت القصائد معوديا وقتلت روح الشاعرة
نفهسا ،ومؤخرا ترمج من طرف الشاعرة اجلزائرية مليس السعيدي بروح اجلزائر وأصبحت اجلزائر
عامصهتا اجلزائر ،وأصبح القارئ يشعر مبا تريد الشاعرة أن توصله .حني أردنا االجتثاث من التأثري
املرشيق حصل لدينا تنوع كبري ،فمل نعد لكنا نكتب نفس األدب .لك اكتب ولك شاعر شق طريقه بنفسه .ال
ميكن أن جنزم أن هذا شعر مغريب ألن لك شاعر لديه قطيعة خاصة مع شاعر آخر أو موروث آخر .أصبح
لدينا تنوع .هذا التنوع بقدر ما هو يشتت بقدر ما هو غىن لألدب املغريب.
مرمي حللو
أظنك تقصدين ثقافة الشاعر أو الاكتب بصفة عامة ...يف حديثك عن اللغة الفرنسية وتأثريها الحظت
أن بعض الكتاب أصبحوا يكتبون أيضا باالجنلزيية وليس فقط بالفرنسية ،ألن مكا قلت هناك غىن يف
املشارب.

سكينة حبيب اللـه
هناك بالفعل ليىل عيمل تكتب باالجنلزيية وكتاباهتا وصلت لالحئة البوليزتر وحنن ال نعرفها هنا يف
املغرب .أؤكد ما قاله جنوان ،يه تكتب باالجنلزيية ،لو اكنت تكتب بالفرنسية رمبا اعتربناها منا ،ولكن
طاملا تكتب باالجنلزيية اعتربناها اكتبة يف أمرياك رمغ أهنا كتبت عن خشصية مغربية مل توف حقها وغنية
جدا .قالت أهنا اختارت الكتابة باالجنلزيية .اكن بإماكهنا الكتابة بالفرنسية ولكهنا مل ترد أن تؤكد التبعية
ألهنا مغربية.
مرمي حللو
حدثينا عن جتربتك يف الكتابة بصفة عامة يف الشعر مث يف رواية «بيت القشلة» أيضا.
سكينة حبيب اللـه
الرواية حتدثت عن جيل من املغاربة ومه قلة مل يلق علهيم الضوء ،ولدوا من أمهات فييتناميات وآباء مغاربة.
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يف حرب اهلند الصينية ،أخذت فرنسا بعض اجلنود املغاربة ليحاربوا يف الفييتنام .البعض مهنم انشق
حيمنا وصلهم خرب نيف فرنسا لمللك دمحم اخلامس إىل مدغشقر وانضموا إىل قوات هوشميني .فأصبحوا
اكملغضوب علهيم ،منعوا من العودة لملغرب فعاشوا يف الفييتنام وتزوجوا من فييتناميات وأجنبوا أطفاال
نصف فيتناميني نصف مغاربة .لكن يف السبعينيات مت العفو عهنم ُ
وطلِب مهنم العودة .حني عادوا لملغرب
مل يندجموا متاما .ظلوا يف قرية صغرية يف بلدة ألهنم حورصوا نظرا لقدومهم من دولة هلا فكر شيويع.
ظلوا يف «كيتو» .أنا أحيك عن رجل من هذه البيئة وعن صعوبة التأقمل يف املغرب واضطراره إىل جهرة
أخرى إىل فرنسا .ثالثة أجيال حتيك قصة االندماج الذي هو يف الهناية تشظي هلوية املغاربة نفهسم.
حنن ال ميكن أن نقول أن لدينا هوية حمددة.
مرمي حللو
وبالنسبة لتجربتك الشعرية وغاراتك الشعرية امجليلة القصرية...
سكينة حبيب اللـه
مل أكتب قصائد قصرية فقط .رمبا تتابعينين عىل صفحيت بالفايسبوك ،حيث أكتب قصائد قصرية .لدي
ثالث كتب شعرية« .ربع قرن» وهو الكتاب األول و«ال لزوم لك» و«مخس فراشات مزنوعة األجنحة» .أستطيع
القول أن لك القصائد اليت كتبت حتت مرشوع واحد وكأهنا كتاب واحد وزع عىل ثالث أو أربع سنوات.
مرمي حللو
هذه اإلجابة كنت أود أن أطرحها عىل األستاذ حبيب الساملي .حصيلتك الروائية يه عرش روايات وهل
يه رواية واحدة أم يه فعال عرش روايات ؟
حبيب الساملي
قبل أن أجيب عن هذا السؤال أريد العودة إىل قضية األدب املغاريب .عندما حتدثت عن األدب املغاريب
داخل األدب العريب ،مل أحتدث عن شق األدب املغاريب املكتوب بالفرنسية .هذا موضوع آخر طويل متعلق
باللغة .حتدثت عن الكتاب املغاربيني الذين يكتبون باللغة العربية وحضورمه وعالقهتم باألدب العريب األم.
دعينا نكون واحضني يف هذا األمر .سأقول شيائ رمبا أصدم به البعض ولكن ال هيم .كتبت كثريا يف
هذا املوضوع .الاكتب هو خشص ،إنسان ولكن هو اكتب وهويته تتحدد من خالل اللغة .أقصد أن اكتبا
عربيا مكواطن يعيش يف عامل عريب ويكتب بلغة فرنسية هو يف تقديري ينيمت لألدب الفرنيس .حصيح
أنه مواطن عريب ولكن كتاباته ولو تلونت ونقلت مناخات عربية يظل يف الهناية اكتبا فرنسيا ينيمت لألدب
الفرنيس .اللغة يشء خطري جدا .عندما تغري اللغة ،لك يشء يتغري .أنا خشصيا جربت هذا .عندما أكتب
باللغة الفرنسية ،هذه اللغة مبا فهيا من تارخي وحضارة محتلين من معان وفوارق نوعية إىل حيث ال أريد
أن أذهب ،إىل مناطق أخرى ال أذهب إلهيا عندما أكتب باللغة العربية .هذا التعريف القائل أن اللغة يه
جمرد وسيلة للتعبري هو يف رأيي خسيف جدا وضعيف .اللغة يه لك يشء ،يه الفكر أصال .حنن نسكن
العامل لغويا .لك يشء يتغري بتغري اللغة .لك لكمة هلا ماض اكمل ،ويه اكحلصاة عندما ترىم يف الربكة
لكها دوائر .هذا حيملك إىل سياق آخر .هذا ال يعين بأن املغاريب الذي يكتب باللغة الفرنسية يشبه متاما
الفرنيس الذي يكتب بالفرنسية ولكنه ينيمت إىل القوس الواسع الذي يمسى األدب الفرنيس .اآلن هل
الروايات رواية واحدة ؟ أستطيع أن أقول نعم وال .ألهنا فعال صادرة عن ذات اكتبة واحدة هلا حياة واحدة
وإن تغريت وتنوعت .يف الهناية يه تصدر من ال وعيي وحيايت .مفن الطبييع أن يكون هناك تقارب .وهذا
ما يمسى العامل الروايئ ،أنا أخاف من هذه اللكمة.
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الاكتب األورويب ال يطرح هذه األسئلة ،هو يكتب فقط ويكون حقيقيا مع ذاته ألن هذا العامل سيظهر من
تلقاء نفسه .حنن يف العامل العريب ،لديه مرشوع منذ البداية .كيف يكون لك مرشوع وأنت بدأت يف أول
رواية ومعرك مخس وعرشون سنة .املرشوع يتضح فميا بعد ألن األمعال أيضا تيضء بعضها البعض.
أحيانا الرواية األوىل قد تتخذ بعدا عندما تكتب الرواية السابعة أو تلك اليت تلهيا .هناك تنافس يف
اإلبداع .ليست هناك قواعد يف احلقيقية ،وحنن منيل أن هناك قواعد يف حني أن معلية اإلبداع يه معلية
غامضة وحنن حنب هذا الغموض ومن حسن احلظ أنه غامض وجيب أن يكون غامضا .ممكن نصل إىل
سؤال خطري  :ملاذا نكتب ؟ هناك إجابات عدة عىل هذا السؤال .حصيح لدي عامل ما ولكن هذا العامل
يتشلك مكا يقول النقاد وأنا داخله وقد ال أعيه إىل حد ما .ولكن النقاد يقولون إنين أميل إىل االختصار.
ناقد لبناين كتب عين مقال أجعبين يقول  :العامل الكبري يف العامل الصغري .وهذا يعين أنين أذهب إىل
األشياء الكربى من خالل التفاصيل الصغرية .الرواية بالنسبة إيل ليست حاكية ،يه ما وراء احلاكية.
أختار حدثا أو اثنني وأنسج حوهلام باسمترار وأحاول أن أولد حوهلام حدا أقىص من األفاكر واألحاسيس
ّ
واالنطباعات والرؤى .مثال يف
«عشاق ب َّية» اليت اشهترت كثريا تتحدث عن أربع شيوخ جالسني حتت
زيتونة ويه أصال خشصية ،ويتحدثون عن حياهتم بني احلياة واملوت ولكن اقرتاهبم من املوت جيعلهم
يعودون للحياة ،مه يف قلب احلياة ألهنم اكنت لدهيم استهيامات حول امرأة .ميكن أن نتحدث كثريا يف
مثل هذه املواضيع .يف روايايت ،هو كتاب واحد ولكن متعدد.
سكينة حبيب اللـه
خبصوص قضية الكتابة باللغة الفرنسية ،أريد أن أضيف أن هناك يشء امسه لغة القلب .فإذا اكنت لغة
قلبك يه العربية حفني تكتب بالفرنسية لن تعرب عن نفسك .أتذكر حوارا للاكتب أنطونيو طابويك ،قال :
«أنا بدأت الكتابة بالربتغالية حني تسللت هذه اللغة إىل أحاليم» .حني كتب باللغة الربتغالية مل يكتب أدبا
برتغاليا بل أدبا إيطاليا .اليشء نفسه بالنسبة ألتشييب الذي ظل اكتبا نيجرييا ،لن نقول أنه اكتب أمرييك
ألنه كتب باالجنلزيية .حنن لدينا اللغة العربية ،هناك من لديه لغات أخرى.
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موجز مداخالت املائدة املستديرة
تقمي هذه املائدة املستديرة مقارنة بني مؤلفني من جمالني خمتلفني يتقاطعان يف احملتوى ؛
وهذا اختيار جديد مل جيرب يف أي من املوائد املستديرة اليت سبق تنظميها مضن
فعاليات املعرض املغاريب للكتاب بوجدة .النص األول هو رواية محتل يف طياهتا فكرا
وأطروحة وعنواهنا «تراتيل تانيت األسرية» للباحث السوسيولويج املرموق ومدير املعهد
املليك للثقافة األمازيغية أمحد بوكوس .أما النص الثاين ،فهو مقالة مجاعية بعنوان
«املطالب األمازيغية يف دوامة الربيع العريب» .رشحت مسؤولة التوثيق يف مركز جاك
بارك األستاذة اكثرين فيليبون اهلدف من تنظمي هذه املائدة املستديرة قبل أن ترتك اللكمة
للاكتب والفيلسوف املغريب إدريس جعيدان الذي سري النقاش .تلكم أمحد بوكوس عن
معاناة املرأة األمازيغية األرملة احملرومة من أي حق يف اإلرث ،خاصة عندما تكون من
قرية أخرى غري قرية زوجها املتوىف .وقد اعمتد يف كتابة نصه عىل جتربته الخشصية.
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من ناحية أخرى ،أبرز الاكتب اجلانب املأساوي يف وضع األم األمازيغية وأطفاهلا عىل
حنو يؤكد هشاشة وضع املرأة يف العامل األمازييغ .حييك بوكوس يف روايته حاكية
تانيت ،املرأة األمازيغية الذكية واملثقفة واملناضلة اليت اغتصهبا مجموعة من السلفيني.
قبل أن يصل القارئ إىل حل العقدة الروائية ،سيتابع رصاع تانيت ونضاهلا يف سبيل
ختيط ما أمل هبا ،معمتدة عىل أقارهبا وعىل مصودها .وقد اكنت القضية األمازيغية
تطفو عىل السطح لكام طرح بوكوس تمية اإلهانة .وقد أشار إىل أن القضية األمازيغية
عادت بقوة بسبب سياسية الكيل مبكيالني يف باب حقوق اإلنسان باملغرب الكبري ،وأهنا
بشلك ما ،استفادت من الربيع العريب.

معلية ربط الرواية مع كتاب «املطالب األمازيغية يف دوامة الربيع العريب» قام هبا
األستاذ مهند تملاتني ،الذي سامه يف كتابة هذا املؤلف واإلرشاف هيلع .عرض املتدخل
نتاجئ دراسة أجنزت بتعاون من املجمتع املدين حول مجموعة من احلقائق والتوارخي
والنصوص القانونية ؛ وأكد أن النصني يسريان يف نفس االجتاه ،وأن رواية بوكوس
تناقش بشاعرية وأسلوب أديب مجيل مجموعة من املواضيع اليت يشتغل علهيا باحثون
من جامعة قادس حيث يعمل هو كباحث وأستاذ جاميع .وقد نىف املتدخالن أي ارتباط
بالمطوحات االستعامرية الفرنسية .مكا أكدا أن كتابات الباحثني الفرنسيني القدمية
مازالت مهمة وميكن اعتبارها «غنمية حرب» ،متاما اكللغة الفرنسية عند كتاب مغاربيني
من الرعيل األول حسب اجلزائري اكتب ياسني .وهذا الوضع حيررمها ،يف تصورمها،
من أي عقد اجتاه نصوص الفرنيس ولغته وثقافته .ومن ناحية أخرى ،بني املتدخالن أن
املواقف ومسارات النضال ليست واحدة وأهنا ختتلف من بلد إىل آخر وأهنا مرحشة
للتطور يف املستقبل .وهذين املؤلفني مسامهة يف هذا التطور.
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إدريس جعيدان
مرحبا بمك مجيعا يف هذه املائدة املستديرة اليت نحمط من خالهلا إىل تقدمي كتابني متقاطعني يف احملتوى
مها «املطالب األمازيغية يف دوامة الربيع العريب» ورواية «تراتيل تانيت األسرية» .حنن اليوم جنرب شيائ
جديدا مل يسبقنا إليه أحد يف لك املوائد املستديرة اليت نمظت مضن فعاليات املعرض املغاريب للكتاب
بوجدة ،لذا ستقدم لنا األستاذة اكثرين اخلطوط العريضة واجتاه النقاش يك حنصل عىل أفضل النتاجئ
املمكنة.
اكثرين فيليبون
مرحبا بامجليع ؛ أنا ملكفة مبهمة يف مركز جاك بارك للدراسات يف العلوم اإلنسانية واالجمتاعية بالرباط.
وأنا سعيدة بتدشني سلسلة من املوائد املستديرة اليت ستقدم وتقارن بني مؤلفني اثنني يتقاطعان يف حمتوى
معني ،عملا أن مجموعة من إصدارات املركز ستقدم يف هذه اجللسات .أشكر األستاذ إدريس جعيدان،
الاكتب املوهوب ،عىل قبوله تسيري هذا التقدمي املزدوج الذي ،رمغ أنه قد يبدو اعتباطيا وغري مدروس يف
الوهلة األوىل ،سرنى من خالله أن مترين التقارب والتواصل مفيد جدا ؛ ومن أفضل من الكتاب واملثقفني
لفعل ذلك ؟ أتوجه بالشكر أيضا إىل الاكتب مهند تملاتني القادم إلينا مبارشة من مدينة قادس اإلسبانية
حيث يشتغل أستاذا جامعيا .سامه األستاذ الفاضل يف كتابة وتنسيق «املطالب األمازيغية يف دوامة
الربيع العريب».
وأشكر أيضا الباحث السوسيولويج املرموق ومدير املعهد املليك للثقافة األمازيغية أمحد بوكوس ،مؤلف
رواية «تراتيل تانيت األسرية» الصادرة عن دار النرش «ملتىق الطرق» .حاولنا خرق احلدود املفاهميية
عند التحضري هلذه اجللسة ،ومربرنا يف ذلك هو سعينا إىل إبراز املشرتك بني النصني بعيدا عن النظم
الفكرية وأساليب الكتابة املتباينة واملعارف واملوافق .وأنا أعتقد أن لك مبدع يكون يف حلظة معينة باحثا
بالدرجة األوىل قبل أن يبدأ احليك ؛ متاما مكا يفعل الباحث االجمتايع عندما يتقىف أثر احلقيقة ويكشف
األمراض املجمتعية وحيللها يك خيرج مهنا بفهم ونتاجئ يكتهبا يف نص ينرشه هبدف التنوير ولفت االنتباه
ملا يقع يف املجمتع .وحنن يف مركز جاك بارك ،أسسنا ورشة أمسيناها «العلوم االجمتاعية من خالل
األشاكل الفنية» ،عىل أمل أن يهسم هذا املجهود يف حتريرنا من الزنعة االنفصالية واالنعزالية اليت ختلق
مسافة بني الفن والبحث العيمل.
والغاية يه مناقشة قضايا العلوم االجمتاعية بطريقة جديدة نستمثر فهيا رؤى وأدوات فنانني من خمتلف
األشاكل اإلبداعية .والتحدي الذي نريد رفعه من خالل هذا النقاش هو الوقوف عىل إضاءات جديدة
خبصوص الواقع االجمتايع باملغرب .ويف نفس الفرتة اليت قدم فهيا املركز عرضا حول العلوم االجمتاعية
بعنوان «فن وروايات» ،مت اإلعالن عن مرشوع جديد هدفه االنكباب عىل مفهوم احلدود وقضايا حرية
احلركة والتنقل يف الفضاء .وقد أطلقه لك من األستاذة العزيزة فامطة املرنييس ومنمظة اليونيسكو .وتوجد
يف وثيقة اإلعالن عن هذا املرشوع فقرة هلا عالقة قوية جدا مبا نريد فعله اليوم « :إثراء املعارف من خالل
امجلع بني الفن والبحث العيمل».
واهلدف العام هو خلق روابط بني املامرسات الفنية املعارصة والبحث األاكدميي يف العلوم اإلنسانية
واالجمتاعية وبلورة مقاربات مبدعة قادرة عىل دراسة الظواهر الثقافية املعارصة .فقط كإشارة
أخرية ،كتاب «املطالب األمازيغية» غري متوفر يف املكتبات املغربية ،وميكن احلصول هيلع من منصة
« »OpenEditions Booksاإللكرتونية.
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إدريس جعيدان
شكرا لك اكثرين ؛ أهيا السيدات والسادة الكرام مرحبا بمك مرة أخرى يف هذه املائدة املستديرة .الكتاب
األول هو رواية األستاذ أمحد بوكوس «تراتيل تانيت األسرية» ؛ ويه روايته األوىل .يف احلقيقة ،هناك
أشياء كثرية ميكن قوهلا خبصوص هذا النص الرحب الذي يناقش الكثري من القضايا .وفقط كتوضيح قبل
أن أواصل ،أنا ال أحرض اليوم بصفيت ناقدا أدبيا .فنقايش لن يتطرق إىل األسلوب وأي جوانب أدبية
أخرى .ما سنحاول فعله مجيعا هو البحث عن أوجه الشبه بني النصني  :ويه موجودة بال شك .ولكن هذا
ال مينع من أن أبدي رأيي كأي قارئ آخر ،وأن أقول إين عندما أقرأ كتابات األستاذ أمحد ،غالبا ما أشعر
بإغراء وإجعاب كبريين .وأنا أقول هذا الكالم جبدية تامة .توجد يف الرواية عوامل خارقة متتد يف الزمن
من اليونان القدمية إىل عرص احلداثة املطبوع بالبصمة األوروبية-األمريكية .وإذا اكن أي واحد منمك يريد
قراءة كتاب ينضح بالتارخي والثقافة واملراجع ...فأنمت اآلن تعرفون أين جتدون ضالتمك .لقد تدبرت يف
هذه الرواية وخلصهتا ،فوجدت أنه عالوة عىل ما فهيا من نفيس خميف ،فهي تضيق بالكثري من املواقف
واملطالب املعرب عهنا بلغة واحضة وبلك جشاعة .وسوف نتطرق خالل النقاش إىل هذه املوافق واملطالب.
أما بطلة الرواية تانيت ،فهي امرأة مثقفة وذكية وأاكدميية من الطراز الرفيع تتحدث لغات عدة وتعيش يف
عاملها اخلاص الكوين .هذه املرأة الشابة يالحقها صوت يهتمها بكوهنا امرأة حرة وذكية ومتعملة وبكوهنا
تتعاىط ممارسات شيطانية ،فقط ألهنا تدرس وتنرش املعرفة وفقط ألهنا امرأة حرة ومتعملة .مع تقدمنا
يف النص ،تطرح تانيت يف عاملها الداخيل نقاشات حول قضايا املرأة وحقوقها ...لكهنا يف حلظة معينة
تتعرض حلادث مفجع  :مجموعة من السلفيني يغتصبوهنا يف جنح الظالم.
حنن بصدد رواية حول قمي املقاومة والصمود املجسدة يف مواجهة تانيت آثار هذا احلدث الرتاجيدي
عىل جسدها وقلهبا مدعومة يف ذلك بأصدقاء من أيام اجلامعة .بعد ذلك ،ستقرر تانيت االلتحاق هبؤالء
األصدقاء .لقد سافرت إىل كندا ؛ ويه تسافر كثريا .مث تتطور األحداث رويدا رويدا .ومع مرور الوقت
ستجد تانيت يف رفيقها أمني الدمع واحلب الاكيف يك تتجاوز ماضهيا األلمي .أما هناية القصة فلكها أمل.
رمغ أن القصة تضمنت حلظات غضب وأمل قوية ،فقد اكنت الهناية سعيدة .وهذا ال يعين أننا بصدد قصة
من قصص اخليال احلامل امجليل حيث تكون الهنايات وردية دامئا« .تراتيل تانيت األسرية» رواية تتضمن
حلظات من الجشاعة أيضا ،حىت ياكد الواحد منا يقول جازما إن بعض مقاطعها مقاالت رأي رصحية
حول القضية األمازيغية .يف نظرمك ،هل هذا اكيف يك نعترب «تراتيل تانيت األسرية» رواية فكرية ؟ عىل
لك حال ،ما نعرفه بال شك هو أن الرواية فهيا البعد الفكري.
الكتاب الثاين الذي سنناقشه اليوم هو «املطالب األمازيغية يف دوامة الربيع العريب» وهو كتاب مجايع
نسقه لك من مهند تملاتني احلارض معنا اليوم وتريي ديري .كثرية يه النصوص البحثية اليت تطرح رؤى
متقاطعة هتمت يف الوقت نفسه مبسارات تارخيية وأخرى حديثة يف مطالب احلركة األمازيغية باجلزائر
واملغرب وتونس وليبيا .عندما اندلعت رشارة «الربيع العريب» سنة  ،2011عادت القضية األمازيغية بقوة
إىل الساحة يف البلدان املغاربية .وقد كتبت نصوص بديعة تتلكم عن طبيعة عالقة األمازيغية باألنمظة
الدكتاتورية والعامل العريب وعن بعدها األخاليق القيمي املتعلق بالعدالة وحقوق اإلنسان مكا نص علهيا
اإلعالن العاملي .واآلن بعد أن حددنا اإلطار العام هلذه املائدة املستديرة ،أتوجه إىل األستاذ بوكوس وأقول
له إنك بدأت مترينا ليس بالهسل أبدا .وبطبيعة احلال ،لك واحد من املتداخلني له جتاربه احلياتية اخلاصة.
لو أمكنمك أستاذ بوكوس ،أمتىن أن نبدأ بقضية املرأة اليت طرحت من خالل بطلة روايتك تانيت.
أمحد بوكوس
شكرا عىل هذا التقدمي ،وشكرا عىل حماولة جتريب هذا النوع اجلديد من املوائد املستديرة .لطاملا تعاملت
مع قضية املرأة حبساسية واهمتام خاص منذ كنت طفال صغريا.
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هذه القضية تعين يل الكثري ،خاصة أهنا تذكرين بالظروف الصعبة اليت عاشهتا أيم األرملة  -مات أيب
يف حادث عىل الطريق  -بعد أن رشدهتا أرسة زوجها .منذ اليوم املوايل ملوت والدي ،اق ُتحمت علهيا دارها
يه وأوالدها وجنيهنا« .أنت ال تنمتني إىل قريتنا ،أنت ال تنمتني إىل قبيلتا ؛ أنت تنمتني إىل قبيلة أخرى
عىل اجلانب اآلخر من اجلبل ؛ هيا التحيق بأهلك» ،هذا ما قاله معي أليم .وبالفعل ،مت طردها وإخراجها
من دارها دون موجب حق .لقد ترشدنا مجيعا .ومل يعد لنا احلق يف أي يشء وإن تركه لنا والدنا .مل يكن
أمام والديت حل آخر سوى أن ترسل يف طلب أمها .جاءت جديت عىل ظهر محار ،فتبعناها إىل قريهتا
حيث لقينا املعاملة السيئة مرة أخرى .فقد مسعت أيم من أخ هلا كالما جارحا « :ما الذي جاء بك إىل
هنا ؛ هذا املزنل مل يعد بيتك .ال ماكن لك بيننا .عودي إىل أرسة زوجك» .لقد نبذنا مرة أخرى .قصة كهذه
اكن البد أن ترتك أثرها يف خشصييت .قصة أيم يه قصة النساء يف دنيا األمازيغ .وإن قال لمك قائل
إن وضع املرأة األمازيغية جيد ،فهو ال يقول الصدق.

إدريس جعيدان
سأقرأ لمك مقطعا صغريا من الرواية « :واحض أنك ال تعرفني الرجال .إحدى صديقايت أرمغت عىل العودة
للبلد ،بعد عرش سنوات من الزواج ،عرش سنوات من األشغال الشاقة والتضحية من أجل ال يشء .مل يكن
لدهيا سنتمي واحد .أما السيد زوجها ،فقد تزوج فتاة من املدينة شغفته حبا ووضعت يدهيا يف جيبه  :لقد
أذهبت عقله .وبعد سنتني من الزواج ،أفلس وأغلق حمله التجاري وأصبح يعمل عند اآلخرين .ال نعرف ما
ختبؤه لنا احلياة ».أال تتفق ميع أستاذ بوكوس أن هذا املقطع يعكس ضعف املرأة وقلة حيلهتا ؟
أمحد بوكوس
أتفق معك ؛ هذا واقع املرأة .جيب أن ننتبه دامئا إىل العمق االجمتايع والوجداين والعاطيف عند
الخشصية الرئيسية .عندما نفعل هذا ،سنجد أن تانيت خشصية هبوية متعددة .فهي من أصول أمازيغية
بال شك مع نفس عريب بسيط .وسريى القارئ أن تانيت ويه يف القرية اكنت حتاول التوفيق بني مكونات
هويهتا بالعمل عىل خلق أكرب قدر ممكن من التجانس بني العنارص املتنافرة يف هويهتا التعددية .نقطة
مهمة أخرى جتب اإلشارة إلهيا يه أن تانيت ال تتلكم األمازيغية هنائيا.
إننا نتحدث عن امرأة تعمل عىل حتسني ظروف عيش النساء .ويه تقوم بذلك وفق تصور كوين يتجاوز
الطائفة واملجمتع .بشلك عام ،تانيت امرأة منخرطة يف النضال االجمتايع والسيايس اهلادف إىل خدمة
قضايا املرأة.
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إدريس جعيدان
رصاحة أستاذ بوكوس ،يف روايتك يشء ما يملس قلب القارئ مبارشة .خشصية تانيت ترخس فينا
احرتاما كبري لذاكء املرأة .أستاذ مهند تملاتني ،هل لك أن ختربنا يف البداية عن الدافع وراء إصدار كتاب
«املطالب األمازيغية يف دوامة الربيع العريب ؟».
مهند تملاتني
أشكر املنمظني عىل الدعوة الكرمية وميحن فرصة تقدمي كتاب «املطالب األمازيغية يف دوامة الربيع
العريب» مضن فعاليات املعرض املغاريب للكتاب بوجدة .هذه ليست املائدة املستديرة الوحيدة اليت ناقشت
قضايا متعلقة بالثقافة األمازيغية واإلنسان األمازييغ ؛ فقد برجم املنمظون مائدتني مستديرتني يف هذا
الباب .وبال شك أنا سعيد جدا أن أرى احلضور األمازييغ يتعزز يوما بعد يوم يف فضاءات خمتلفة .أومن
أن الطريق مازال طويال ،لكن أنا عىل يقني أن الدورات القادمة من هذا املعرض ستهشد حضور أقوى
لإلنتاجات األمازيغية .من املهم أيضا أن نقول إن القضية األمازيغية مل يكن هلا وجود عند مجموعة من
املفكرين يف سبعينيات القرن املايض ألهنم اخزتلوا املسألة يف اختالفات لغوية رأوا أهنا ليست اكفية لبناء
هوية أمازيغية أو قيام حركة ثقافية أمازيغية ،خاصة يف منطقة يسطري فهيا الفكر اإلساليم.
بال شك ،أنا مرسور بتقامس هذه املائدة املستديرة مع لك املشاركني ،وعىل رأهسم األستاذ أمحد بوكوس
 حنن نعرف بعضنا منذ ثالثني سنة قبل اآلن  -الذي أكتشفه اليوم يف ثوب الروايئ .مل أتوصل بالروايةحىت الساعة ،لكنين حصلت عىل النخسة الرمقية .ويف احلقيقة ،فكرة مقابلة ومقارنة كتابني من جمالني
معرفيني خمتلفني يتقاطعان يف املوضوع فكرة أملعية حقا .أكرث من ذلك ،أرى أن هذه الرواية محتل الكثري
من املشاحنات وتقدم لنا تلخيصا أدبيا لواقع املطالب األمازيغية ببلدان مشال أفريقيا و  -مهم جدا -
املسارات املختلفة املتبعة يف البلدان حيث يعيش الناطقون باألمازيغية .الكتاب يعربون عن هذا الواقع وتلك
املسارات بوضوح .والوضعيات ختتلف من بلد إىل آخر ؛ فالوضع يف املغرب ليس اكلوضع يف اجلزائر أو
تونس أو ليبيا أو مرص والعكس حصيح .وقد خضعت املسارات املتبعة يف لك بلد للدراسة من قبل باحثني
كرث من مناطق خمتلفة وبلدان خمتلفة .زيادة عىل هذا ،عندنا منظور ودراسات الباحثني األجانب ،ومن
ذلك البحث الذي أجراه مركز جاك بارك احلارض معنا اليوم وحبث دكتوراه جبامعة قادس عنوانه «ظروف
حرمان املرأة القبايلية من اإلرث».
يف منطقة القبايل اجلزائرية ،ال حق لملرأة يف اإلرث .وبالتايل املرأة القبايلية ال ميكهنا حىت التفكري يف
حق اإلرث الذي نفاه واقعها وسياقها .وتعملون أن اإلسالم أعىط املرأة نصف ما ترك زوجها .لكن قبائل
منطقة القبايل اتفقت سنة  ،1749أي قبل الثورة الفرنسية بسنوات ،عىل ميثاق مكتوب يقيص املرأة من أي
تركة .وهذا النص مهم العتبارين اثنني  :أوال ،كتب نص امليثاق باللغة العربية اليت ليست لغة أهل القبايل
ووقعه خشصيات دينية يف سياق تغلب هيلع الثقافة الشفهية وطبقت بنوده يف منطقة أهلها ناطقون باللغة
األمازيغية .ثانيا ،تأثر مشال إفريقيا احلالية سلبيا بتطبيق أنمظة قانونية خمتلفة يف املايض  :العرف
والقانون الرببري التقليدي والقانون اجلنايئ .فبعد االستقالل ،تداخلت هذه القوانني يف حدود بعضها
البعض وأصبح الوضع معقدا .وهذا يأخذين للحديث عن قضية املرأة .يف الواقع ،ليس من الهسل بتاتا
احلديث يف هذا املوضوع ،ألنه رمغ لك يشء هناك بعض التحسن .فقد تشلكت مجعيات تعىن بقضايا
املرأة يف لك بلدان مشال إفريقيا منذ سنوات ،اآلن ورمغ أن هنالك مجعيات قوية ،فنحن ال نتحدث عهنا
كفاية ال يف أوروبا وال يف مشال إفريقيا .ختوض النساء الناشطات يف هذه امجلعيات نضاال مسمترا
عىل جهبات خمتلفة  :حق املرأة يف اإلرث وحقوق املرأة األساسية وقضية النوع ...أال ميكننا تفسري قرار
القبايل القايض باستثناء املرأة من الرتكة حبرصهم عىل وحدة أراضهيم وعدم متزيقها ،قد يقول البعض
حماوال تفسري الوضع .وهنا البد من احليطة واحلذر يف التفسريات اليت نقدمها.
295

هذا من بني الصعوبات اليت تلكم عهنا حبث الدكتوراه املشار إليه ،أي صعوبة تبين مقاربات وتصورات
تنيمت للعرص احلايل يف دراسة قضية تندرج مضن سياق يعود تارخيه إىل القرن الثامن عرش .مبعىن
أنه من الصعب النظر يف قضية املرأة من خالل نظرية النوع مكا يه معرفة اليوم ،ألن الوضع خالل
القرن الثامن عرش خمتلفا متاما .بال شك ،إجراء دراسة هبذا الشلك ،أمر ممكن ،لكن البد من اختاذ
احتياطات عدة ،ألن استثناء املرأة القبايلية من اإلرث له تفسريات خمتلفة مهنا االجمتايع واألنرثوبولويج
واالقتصادي ...جيب أن يعرف الباحث الكثري من املعلومات وأوهلا أن األرايض يف مناطق القبايل أرايض
مجوع .أي أن أهل القبايل اكنوا حيرمون الزوجات املنمتيات إىل قبائل أو مناطق أخرى من اإلرث هبدف
احملافظة عىل أراضهيم املشرتكة بيهنم حبيث ال خترج ملكية أي شرب من بني أيدهيم ،ألن عكس ذلك يعىن
متزق القبيلة وانفراط عقدها ودخوهلا يف الكثري من املشالك االجمتاعية .نقطة مهمة أخرى سأخمت هبا
تتعلق مبا يمسى «الربيع العريب» ؛ وقد تلقيت هذه املالحظة من قبل أحد األخشاص يف إحدى املقايه
األدبية .بال شك ،أنمت تعرفون أن مناضيل احلركة الثقافية األمازيغية يرفضون عبارة «الربيع العريب» ؛
فهم يشعرون أن هذه التمسية تلغهيم متاما من الوجود وتليغ األدوار اليت يلعهبا عدد مهنم يف النضال
التحرري.
إدريس جعيدان
أجد أن هناك عالقة شبه عضوية بني الكتابني يف اجلانب املتعلق حبقوق اإلنسان ،مكبدأ كوين .مل تتأخر
أنت وتريي يف اإلشارة إىل البند  13من اإلعالن العاملي حلقوق الشعوب األصلية الذي يقول « :للشعــوب
األصلية احلق يف إحياء واستخدام وتطوير تارخيها ولغاهتا وتقاليدها الشفوية وفلسفاهتا ونمظها الكتابية
وآداهبا ونقلها إىل أجياهلا املقبلة ،ويف تمسية املجمتعات احمللية واألماكن واألخشاص بأمساهئا اخلاصة
واالحتفاظ هبا .عىل الدول أن تتخذ تدابري فعالة لضامن محاية هذا احلق وكذلك لضامن إماكنية فهم
الشعوب األصلية لإلجراءات السياسية والقانونية واإلدارية ،ومضان تفهم وضعهم يف تلك اإلجراءات ،حىت
لو استلزم ذلك توفري الرتمجة الشفوية أو وسائل أخرى مالمئة ».هل لك أن تبني لنا وجه الرتابط الوثيق
بني حقوق اإلنسان واألمازيغية يف هذه املعركة النضالية ؟ هل حنن بصدد مسار سيايس وفكري ،أم أننا
بصدد يشء سابق الوجود له حضور قوي يف الثقافة نفهسا تعرب عنه عبارة «احلڭرة» اليت اكنت السبب
الرئييس يف بداية أحداث «الربيع العريب» ؟ بالنسبة إليك أستاذ بوكوس ،اجلهد النضايل يلبس لبوسا
أدبيا ،فبطلة الرواية مناضلة حقوقية متارس فعل االستقطاب.
أمحد بوكوس
اكن هديف هو كتابة رواية وليس مقالة .ميكننا تقسمي تارخي املطالب األمازيغية إىل ثالث مراحل :
أوال ،مرحلة ما يمسى الويع املادي .ولقد هاجر القرويون األمازيغ املترضرون من حالة الفوىض يف
االقتصاد التقليدي إىل املدن حيث اشتغل بعضهم كعامل والبعض اآلخر جكنود ...وأول شعور اختربه
هؤالء املهاجرون هو شعور العيش يف بيئية عدائية .لقد عانوا فعال من الهتمك والخسرية (الشلح ،الشليح،
الكربوز) واملضايقات لدرجة أهنم أصبحوا يضعون مغربيهتم موضع السؤال والشك ؟ ال ريب أن األمازيغ
مغاربة ؛ وال ريب أهنم قاوموا العدو وسامهوا يف حترير الوطن .بل لقد اكنوا يف طليعة املقاومني
والرافضني ألي شلك من أشاكل مهادنة املستعمر .لقد حاربوا يف الريف وجبال األطلس املتوسط واجلنوب
الرشيق وسوس مكغاربة مسملني .لكهنم بعد االستقالل وجدوا أنفهسم يف جمال حرضي هيمهشم ويهتمك
علهيم يك ال نقول يشء آخر .هذا هو املستوى األول من الويع .أما يف املستوى الثاين من الويع فقد
اكن لألمازيغ دور ليلعبوه .يف جيش التحرير الوطين ،اكنت مهمة تفجري القنابل واألمعال الشاقة مجسلة
بامس القرويني األمازيغ الناطقني بالعربية واألمازيغية.
296

لكن بعد التحرر ،مت استثناء هؤالء من املشاركة يف فرحة انزتاع االستقالل ،ألن هذا األخري استحوذت هيلع
البورجوازية احلرضية املمتدنة واإلصالحية ...اليت وصلت إىل السلطة .أما القرويون الذين ألقوا بأنفهسم
يف األخطار فمل تتحسن ظروفهم املعيشية.
املرحلة الثالثة يف ويع اإلنسان األمازييغ املغريب تتعلق بظهور خنبة مثقفة أمازيغية فتية قوامها املعملون
واألساتذة واحملامون واملوظفون ...الذين وعوا مبغربيهتم ولكهنم وعوا أيضا باختالفهم .فبدأت مجموعة
من األصوات تنادي جبملة من املطالب وأسست مجعية تلهتا مجعيات أخرى كثرية لكها بدأت ترفع تلك
املطالب .وحىت طرق وأشاكل طرح القضية األمازيغية عرفت تطورا ؛ الطرح يف البدايات األوىل اكن
حمصورا فميا هو ثقايف ؛ فقد اكن املناضلون يسعون إىل نيل االعرتاف بالثقافة األمازيغية ؛ أراد الناس
أن يرقصوا رقصة أحيدوس أيمنا اكنوا وأن يسمتعوا إىل أغاين رويشة واحلاج بلعيد أيمنا اكنوا ...مع
مرور الوقت ،تطورت هذه املطالب إىل مطالب سياسية رصفة .ومع توايل خيبات األمل – من احلركة
الوطنية نفهسا واألحزاب اليسارية اليت اكن يفرتض فهيا تبين هذه القضية  -أصبحت املطالب مرتبطة
حبقوق اإلنسان .هذا باختصار هو تارخي احلركة األمازيغية .حنن نطالب باالعرتاف باختالفنا  :نريد
احملافظة عىل اختالفنا من داخل إطار اجلهوية املوسعة .والبعض ذهب أبعد من ذلك ،وأصبح ميايه بني
احلقوق الثقافية األمازيغية وحقوق اإلنسان العاملية.
إدريس جعيدان
هل تتفق أستاذ تملاتني مع الرأي الذي يقول إن مجيع التكتالت النضالية واألقليات الساعية إىل نيل حق
ما أصبحت توظف حقوق اإلنسان ؟ هل هذا أمر رضوري ،حىت إنه صعب من حيث املضمون ،أن يقول
الواحد منا إنه كيان أمازييغ خالص أو عريب خالص له قضية واحدة حدودها واحضة ؟ هل حنن نتحدث
عن حمتية ال مفر مهنا أم ماذا بالضبط ؟
مهند تملاتني
لك ما يف األمر هو أن لنا مرجعيات عامة مشرتكة تقودنا إىل تبين نفس وجهة النظر ،سواء يف كتايب
أو يف رواية األستاذ بوكوس .مرجعياتنا يه القانون وحقوق اإلنسان والفرد ...وأعتقد أن هذا واحض يف
الكتابني معا .يف الواقع ،عندنا منوذجني اجمتاعيني ،مكا قال الاكتب الراحل الطاهر جعوط ،الذي اغتالته
امجلاعة اإلسالمية املقاتلة سنة « : 1993ال يوجد سوى عائلتني  :العائلة اليت تتقدم والعائلة اليت تتأخر».
حنن اليوم عندنا نفس الوضع الذي وصفه جعوط .يف كتاب األستاذ بوكوس نقف عىل هذا الوضع من
خالل مسار تانيت .أما يف كتابنا ،فنقف عىل نفس الوضع مع امجلعيات والتكتالت اليت بنت هويهتا
عىل االنمتاء األمازييغ وتطالب حبرية التعبري واحلق يف احلياة الكرمية ...وبالتايل فأوجه الشبه بني
النصني واحضة للغاية .بالنسبة لبطلة الرواية ،أفرتض أن اختيار امس تانيت ليس اعتباطيا .توجد يف
منطقة القبايل أسطورة إهلة جتسد األم اإلفريقية واألم النشيطة غري اخلاضعة ألي أحد ...ويه أسطورة
جندها يف الثقافة املتوسطية .هذه املرأة الشابة تواجه مجموعة من األفاكر والتصورات احملافظة يف بيئة
عدائية ،مث تتعرض الغتصاب وحيش  :بالنسبة إيل هذه القصة مثال بسيط عىل معاناة أهل منطقة القبايل
من االعتداءات الشنيعة اليت يتعرضون هلا .خالل أحداث سنة  ،2001قتل اجليش اجلزائري مائة وسبعة
وعرشين وأصاب آالف الشباب من أبناء املنطقة .وال يشء تغري ،بل اسمترت االعتداءات .وضعية أخرى
مهمة برزت يف الرواية يه األمل الذي صنعته البطلة بنضاهلا من أجل اسرتجاع حقها وكرامهتا عرب
العدالة .نقطة أخرى أريد اإلشارة إلهيا  :لقد تشلك الويع األمازييغ رمغ لك العراقيل  -لمك أن تتصورا
مهنا ما تشاؤون  -اليت تفصلنا عن حتقيق أهداف احلركة الثقافية األمازيغية ،فنحن نتقدم .الرواية والكتاب
عندمها «عدو» مشرتك هو السلفية والسلفيون .يف الواقع ،مه أعداء احلقيقة بالدرجة األوىل.
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امجليع يعرف أن احلركة األمازيغية تسمتد مبادهئا وأفاكرها حول احلرية الدينية والتعددية اللغوية واحلرية
الخشصية من العملانية .وهيلع ،ميكن القول إن املرجعيات الثقافية والسياسية والفكرية األمازيغية يه
نفهسا عند لك األمازيغ.
سافرت مؤخرا إىل الواليات املتحدة ،ويف الطريق خطرت يل فكرت مقارنة النصني ،خفرجت خبالصة
مفادها أن بإماكين أن أجد للك فقرة من كتايب أو فقرة أو مجلة تقابلها يف رواية األستاذ بوكوس .أوال
يف املقدمة ،كالنا نقول بوضوح أننا مهمتون مبسارات معينة ونشدد عىل اختالف الوضعيات باختالف
البلدان .وهناك توازي واحض يف املضمون عىل مستوى اجلزء الثاين ،حيث ،مثال ،نناقش لك بطريقته
االنمتاء األمازييغ يف الزمن والتارخي .وهذه إضاءة أخرى تبني أن املرجعيات يه نفهسا واحضة متاما.
ويسمتر هذا الرتابط مع الرواية يف الفصل الثالث الذي اخرتنا له عنوان « :االنمتاء األمازييغ من خالل
الزمن العاملي  :التطورات األخرية يف احلراكت اهلوياتية» .الفعل النضايل حارض وفاعل ؛ وتانيت بعد أن
خرجت من أزمهتا تريد مساعدة اآلخرين عىل اخلروج من أزماهتم.
لقد ركزت يف الفصل الذي وضعت له عنوان «مطالب لغوية يف مشاريع احلمك الذايت  :حالة القبايل»
عىل حتليل تطور مطالب الشعب القباييل ،اليت انتقلت من مطلب االعرتاف بالثقافة واللغة األمازيغية فقط
إىل مطلب احلمك الذايت .هذا يبني أن املسارات خمتلفة وأن النضاالت متنوعة – فردية ومجاعية – وأن
املسألة يف آخر املطاف مسألة مقاومة ودفاع عن احلق يف الوجود .ويف الرواية ،نالت تانيت االعرتاف،
لكهنا نالته بعد األمل واملعاناة .ال أعرف مك من مرة ذهبت إىل احملمكة يك تدافع وتناضل وتقاوم وتنال
االعرتاف .نفس اليشء ميكن أن يقال عن احلركة الثقافية األمازيغية .حىت يف الفصل األخري من كتابنا
الذي وضعنا له عنوان «االنمتاء األمازييغ والنضالية البني-وطنية» ،بينا أن احلركية األمازيغية مل تكن
منعزلة .فقد مكهنا التواصل الدامئ مع اجلالية املقمية يف اخلارج من حتقيق عدة أشياء ،يف مقدمهتا بناء
شبكة دولية تدمع القضية األمازيغية.
إدريس جعيدان
أرجو منمكا أن حتدثانا عن العالقة بفرنسا والثقافة الفرنسية .عىل املستوى امجليع ،بال شك هناك عالقة
مع املستعمر القدمي ،أي فرنسا .و بال شك ،سنة  1830خمتلفة معا عداها من السنني .نبدأ باألستاذ أمحد
بوكوس.
أمحد بوكوس
عالقة تانيت مع اللغة والثقافة الفرنسية فهيا أبعاد خمتلفة .فهي مكونة تكوينا فرنكوفونيا ؛ وعندها عالقة
تعاطف وصداقة قوية مع زمالهئا الفرنسيني وزميالهتا الفرنسيات .بل تشعر أن اللغة والثقافة الفرنسيتني
جزء من بيئهتا الطبيعية .لكن من ناحية أخرى ،تصاب تانيت بذهول وصدمة جراء حالة عدم الفهم والتفهم
من اآلخر .مث بعد ذلك ،جتد التعاطف واإلنسانية واحلب يف رفيقها .يف احلقيقة ،إنه الغموض يف العالقة
املوجود يف الواقع .إذ جند أن الكثري من الناس اليوم ميكهنم التحدث بلغهتم األم حيث يعيشون ،لكهنم
يفضلون استعامل الفرنسية يف حمادثة أبناهئم املمتدرسني يف مدرسة فرنسية مضن فضاء حرضي
فرنكوفوين .إهنم يشعرون بذواهتم يف اللغة الفرنسية والثقافة الفرنسية .وهذا يؤكد وجود حالة التناقض.
أريد أن أقدم وجهة نظري كباحث يف اللسانيات واللسانيات االجمتاعية ؛ النصوص األوىل اليت ناقشت
اللغة واألدب والثقافة األمازيغية كتهبا باحثون أجانب خالل الفرتة االستعامرية .وقد ُجعت املواد اليت
متت دراسهتا خالل القرن التاسع عرش وبداية القرن العرشين من قبل املبرشين والعسكريني والباحثني
األاكدمييني .الباحثون املغاربة واجلزائريون سعداء جدا باالشتغال عىل هذه النصوص اليت تعترب بنك
معلومات ميكن استمثاره يف إجناز أحباث جديدة .وقد تقدم الباحثون اليوم خطوات إىل األمام.
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قد يقول البعض إن علينا التخلص من هذه النصوص ألهنا تنيمت إىل احلقبة االستعامرية وألهنا كتبت
من طرف األجنيب الذي يعرب عن أيديولوجيا املستعمر .أقول هلؤالء  :ال نفكر حنن أحصاب هذا املوروث
مكا تفكرون.
إدريس جعيدان
هناك الكثري من األشياء اليت ميكن قوهلا.
مهند تملاتني
متاما ؛ أريد احلديث عن مفهوم الالعنف املعرب عن حالة متحررة من أي عقد اجتاه اللغة والثقافة الفرنسية.
وهنا أستحرض الروايئ اجلزائري اكتب ياسني الذي حتدث عن اللغة الفرنسية «كغنمية حرب» .أنا أتفق
مع هذا الرأي متاما ،ألنين أرفض هذه املعارضة اليت تدين من يتلكم لغة املستعمر .هذا طرح قدمي جتاوزه
التارخي ؛ وتلك «اللغة الغنمية» .وحنن نتحدث عن قمي كونية ال تقترص عىل فرنسا .لكن من ناحية أخرى،
حنن لسنا بلداء .فنحن نعرف أن فرنسا ،وأعين احلكومة الفرنسية لن تتدخل لصاحل األمازيغ .فاحلكومات
األوروبية تراهن عىل حكومات فاسدة يهسل السيطرة علهيا واحلصول من خالهلا عىل أكرب قدر ممكن من
املصاحل االقتصادية ،وال تراهن عىل حراكت تتبىن الفكر الدميقرايط.
إدريس جعيدان
قبل اخلتام ،أريد أن أقرأ لمك نصا قصريا يربط بني الرواية الفكرية ومطالب احلركة األمازيغية .ستالحظون
أن هذا النص الذي كتبه باحث يف العلوم السياسية ميلء بالخسرية « :استقرار النظام ،وطبيعهتا امللكية
التنفيذية ،ومرجعياته السياسية والدينية ،واملبادرة الدستورية لسنة  2011اليت أنتجت أساليب جديدة يف
الفصل بني السلط ،ومضان حقوق اإلنسان ،واالعرتاف بالتعددية اللغوية والثقافية ،وتأسيس مؤسسات
احلاكمة ،وتقوية السلطة التنفيذية والسلطة الترشيعية ،واجلهوية ،والمنو االقتصادي ،وأمهية املجمتع
املدين ،وتواجد تيار إساليم قوي ومعتدل ،واملبادرات االقتصادية السياسية يف األقالمي اجلنوبية .لكن
هناك بعض مواطن الضعف ،خاصة عىل مستوى خنبة السياسة والثقافة واملشالك االجمتاعية ،وبطالة
الشباب ،واألمية بنسب كبرية ،وأزمة النظام التعليمي ،وتأثري التغري املنايخ عىل الفالحة ،والفقر املدقع
الذي تعيش فيه الساكنة القروية املعزولة واملهمشة يف ضوايح املدن ،والفساد ،ومقع املناضلني ،وقضية
الصحراء .اخلالصة إجيابية عىل العموم» .هذا فقط يك خنمت هذه املائدة املستديرة بروح مرحة.
أهيا السيدات والسادة ،أسعدنا غاية السعادة باإلرشاف عىل حماولة تقدمي اكتبني مناضلني موهوبني.
شكرا لمك مجيعا.
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سؤال الكتابة

رئيس اجللسة  :دمحم عالوة حايج
سكينة حبيب اللـه ،خلود الفالح ،أمل بوشارب ،إيناس العبايس
املشاركون :
القدس
		
فضاء :
يوم السبت  20أكتوبر 2018
التارخي :
16 : 30 - 15 : 00
		
الساعة :

موجز مداخالت املائدة املستديرة
يسري الاكتب اجلزائري دمحم عالوة حايج هذه املائدة املستديرة مبشاركة ثالث اكتبات
مغاربيات .فبالنسبة إليه ،كيف ،وملن ،وملاذا ؟ يه مجيعها أسئلة بوسعها تعليل تعدد صيغ
الكتابة األدبية واختالفها .يبدأ املسري بإثارة هذه النقطة األوىل مع الشاعرة والروائية
واملرتمجة التونسية إيناس العبايس ،ويه أيضا نارشة متخصصة يف أدب األطفال :
فهي ال جتد حرجا يف االنتقال بأرحيية بني خمتلف األنواع واألجناس األدبية ؛ فهي
ً
ٍ
ملحة ،وعىل رأهسا ضعف النرش املغاريب
تلبية
تعترب هذا التعدد يف أنشطهتا
حلاجيات ّ
املخصص لألطفال ،وهو القطاع الذي يبدو أكرث إمثارا وانتعاشا يف الرشق األوسط.
وباالنتقال إىل أمل بوشارب ،جندها قد بدأت شق مسارها يف الكتابة انطالقا من القصة،
قبل أن جترب فن الرواية .ومبا أهنا أيضا مرتمجة واكتبة لألطفال ،ميكن القول بأهنا من
أنصار التعدد يف الكتابة األدبية.
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رمغ أهنا تكتب باللغة األجنبية ،إال أهنا اختارت أال حتيك للجمهور األورويب ما يرغب
يف مساعه ؛ إذ فضلت تفادي تقدمي الصورة المنطية لملرأة املغاربية ،بأصالة أكرث يف
التعبري∙ هذا البحث يسري بالتوازي مع املسافة اليت اختذهتا إزاء الفضاء األديب وورشات
الكتابة .فهي عىل سبيل املثال تفضل الفردانية يف العمل ،األمر الذي ال يتوافق مع آراء
أخرى .أما مهنج الشاعرة والصحافية الليبية خلود الفالح ،فيبدو موسوما ببصمة الواقع
املأساوي لبلدها .بيد أن اآلداب والفنون لطاملا اكنت والتزال منفذا يتسلل منه بصيص
أمل .لقد جاءت املأساة لزتيد الطني بلة ،وجتعل حالة النرش املتدهورة أكرث تدهورا ؛ فاليوم
ياكد النرش يقترص عىل االستعامل الفردي يف فضاء األنرتنيت .فالورشات ،يف هذا
السياق ،تتيح جماال رحبا وغنيا للتعبري∙

عىل غرار زميالهتا ،مل تكتف الشاعرة املغربية سكينة حبيب اللـه بتبين شلك واحد من
أشاكل التعبري ؛ فقد كتبت أيضا رواية مبنية عىل أحداث قصة عائلية .فهي ترى أن
األجناس األدبية تتداخل وتتاكمل فميا بيهنا ،وال تتعارض إطالقا .بل يه تنظر إىل
الشعر باعتباره مصدر إهلام لكتابهتا الروائية .تتشاطر الاكتبات الثالث االستنتاج ذاته
بأن اجلهود املبذولة من لدن النارشين املغاربيني من أجل الرتوجي للكتب العربية ،تظل
حمدودة جدا ؛ حيث ينبيغ يف لك مرة اللجوء إىل دور النرش املرشقية ،والسميا يف
لبنان الذي ميتلك تارخيا عريقا يف هذا املجال∙ أن تنرش بالعربية يف املغرب الكبري ،هو
يف غالب األمر ،إنتاج كتاب مدعوم حكوميا ،والذي لن يتعدى توزيعه ،إال نادرا ،احلدود
احمللية .أما بالنسبة إىل الروائية العراقية هيفاء زنكنة ،فقد نهبت إىل خطر الورشات
املسرية إيديولوجيا ،لكن هذا مل مينعها من اإلشادة بأمهية الكتابة اإلبداعية امجلاعية.
ويشاطرها الرأي يف ذلك مدير املعرض ،الشاعر جالل احلمكاوي ؛ فهو يرى أن النارشين
املغاربيني الذين ينرشون باللغة العربية ال يؤدون دورمه عىل أمت وجه ،ويتساءل أيضا
حول مدى مصداقية اجلوائز األدبية وقميهتا املالية املمنوحة من دول اخلليج ،واليت تبدو
بعيدة لك البعد عن الواقع األديب هلذه البلدان∙
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مداخالت املائدة املستديرة
دمحم عالوة حايج
يف هذه اجللسة املسائية اليت جتمتع فهيا ثالث اكتبات من ثالثة بلدان عربية ومغاربية ،ميع الاكتبة
التونسية إيناس العبايس ،الاكتبة اجلزائرية أمل بوشارب وأيضا الشاعرة والصحافية الليبية خلود الفالح.
عنوان هذه اجللسة هو سؤال الكتابة .يف احلقيقة هذا عنوان عريض ،وممكن أن تتفرع عنه الكثري من
األسئلة ،مثل  :ملاذا نكتب ؟ ملن نكتب ؟ كيف نكتب ؟ أبدأ بتعريف ضيفايت الكرميات ،نبدأ باألستاذة إيناس
العبايس يه شاعرة وروائية ومرتمجة من تونس ،صدر هلا يف الشعر ثالث مجموعات «أرسار الرحي»،
«أرشيف األمعى حكل» ،ويف القصة القصرية «هشاشة» ،ويف الرواية «مزنل برقيبة» ،مكا ترمجت ثالث
روايات إىل اللغة العربية «هنر صغرية أورو» للاكتبة الفيتنامية «كمي فوي»« ،جشرة الربتقال احلزينة»
للاكتب الربازييل «خويس ماورو»« ،رصخة صامتة» للاكتبة الربيطانية «أجنيال مارسونو» ،وحازت أيضا
عىل جوائز أدبية يف تونس وخارجها .املمزي أيضا يف جتربة إيناس أهنا أسست دار نرش تعىن بالطفل
امسها «دار النحلة الصغرية للنرش» ،وقد أصدرت سنة  2014عددا من الكتب املوجهة لألطفال .النحلة
الصغرية ميكن أن تكون أيضا صفة إيناس ألهنا تتجول برشاقة بني أجناس أدبية اكلقصة والشعر والرواية
وأيضا الرتمجة .ملاذا هذا االنتقال إيناس ؟ هل تبحثني عن جنس معني لتستقرين فيه ،أم تعتقدين أن الاكتب
ميكن أن يتواجد يف مجيع هذه األجناس دون أن خيل بوجوده كاكتب ؟
إيناس العبايس
أنا ال أرى أن األجناس األدبية تتعارض أو تتضارب ،يعين ممكن أن يكون اإلنسان متعدد االهمتامات أو
املواهب ،ولكن خشصيا حني أكتب الرواية أبتعد عن الشعر ،وحني أتوجه لكتابة قصة لألطفال أبتعد عن لك
ما ميت للغة الكبار أو ما قد يؤثر يف لغة الطفل .أنا خشصية قلقة ال أستقر عىل حال إبداعية بصفة عامة،
كأنه حتدي لنفيس ،أحب أن أجرب خاصة يف جمال الكتابة للطفل ،ألن فكرة النحلة الصغرية اكنت قامئة
عىل حتدي املرشق واملغرب ،ألن إخوتنا املشارقة ال ينرشون للطفل املغاريب ،ويف أدب الطفل بالذات ،ال
ينرشون له أبدا .هناك سوق حمتكرة عىل الاكتبات اللبنانيات والسوريات والفلسطينيات ،وآخر القامئة
املرصيات ألن هلن دور نرش مرصية .أنا هكذا ،يف الصباح جاءتين الفكرة ،ألنك أن تكتب قصة ويقولون
لك إهنا مجيلة ولكن نعتذر عن عدم نرشها ،أو يتجاهلونك حىت .ما يعجبين يف دور النرش األجنبية ،ولو
كنت حارسا لعامرة ،فهم حني يرفضون طلبك أو كتابك جييبونك ،ويرسلون لك رسالة ،بيمنا العرب عندنا
يتجاهلونك متاما .فاكنت هذه القدح األول وانطلقنا يف النحلة الصغرية ،وسأمتم النحلة الصغرية ألجيبك
عن االهمتامات األدبية .دخلت للنحلة الصغرية مثل «وان مان شو» كنت النارشة ،وحاولت ما أمكن أال أنرش
لنفيس ،ليس أن نصدر  20إصدارا ومنه  19إليناس العبايس مثال ،نرشت إصدارين فقط ،املهم كنت أنا
اليت تستقبل النصوص وجتيب وتتعامل مع الرسامني ،ومحتل صناديق الكتب .زويج أهداين عربة لنقل
الكتب ،فهذا أبعدين متاما عن الكتابة ،لقد دخلت ألجنز شيائ لكنه أخذين ،ال أريد أن أطيل ،لكن أعتقد أن
أكرث يشء جعلين أتوقف عن القلق والتنقل من جمال إىل جمال هو النحلة الصغرية ألين دخلت إىل مطبخ
النرش ،ووجدت كيف يعامل الكتاب كسلعة ،ألنه سلعة يف الهناية ،كيف جيب الرتوجي له .ال أريد أن أطيل…
دمحم عالوة حايج
شكرا إيناس ،وأكيد أثرت بعض النقاط اليت سنعود إلهيا يف خضم هذه اجللسة .أنتقل إىل الاكتبة أمل
بوشارب ،هذه الاكتبة الشابة اليت بدأت بالقصة القصرية ،مجموعة قصصية بعنوان «علهيا اثنا عرش».
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أعتقد أن الصحافة اجلزائرية وصفت تلك املجموعة يف بدايهتا بأهنا اكنت دخول ،وبداية مدوية كصوت
نسوي ،وصوت أديب جديد يف اجلزائر .بعد سنة فقط ،يف  2014صدرت املجموعة .يف  2015قرأنا
أوىل رواياتك اكنت بعنوان «سكرات مجنة» ،بعدها رواية لليافعني مرت مرور الكرام ألهنا معل لألطفال،
ومعل األطفال يف اجلزائر قليل ونادر ،يف اجلزائر نستطيع أن نقول أنه ليست هناك روايات لألطفال،
هناك قصص لألطفال ،ويف معمظها يه قصص مستنخسة من األدب العاملي ،كقصة ساندريال والقصص
املعروفة اليت يمت إعادة تقدميها.
يف رأيي الخشيص ،يف معظم األحيان يفسدوهنا ،ال يضيفون هلا قمي ،بل بالعكس يدمروهنا .أدب
الطفل ،خصوصا الرواية ،يشء نادر يف اجلزائر ،ورمغ ذلك فاملتوقع أن تكون رواية حيتىف هبا وتنرش،
لكن لألسف مرت مرور الكرام ومل تأخذ حقها من التوزيع واالحتفاء النقدي واإلعاليم .هذا العام صدرت
روايتك الثالثة «شعبة الظملات» ،وأيضا قصة باللغة اإليطالية «لو دوري» عن دار نرش إيطالية ،مقابل لك
هذا أنت خرجية جامعة اجلزائر يف قسم الرتمجة ،أعتقد تشتغلني عىل اللغات الثالث اإلجنلزيية والفرنسية
والعربية .أمل ،حدثينا عن هذا املشوار بني الرتمجة واألدب والقصة ،والرواية العادية والرواية املوجهة
لألطفال.
أمل بوشارب
بداية أود أن أشكر املنمظني عىل هذه الدعوة ،اليوم حنتيف باملغرب العريب ،وحنتيف بوجدة عامصة الثقافة
العربية هذه السنة .بالعودة لسؤالك حول سؤال الكتابة ،عندما يتعلق األمر بتعدد اللغات يصبح السؤال
دقيقا جدا ،ألنين عندما أكتب ،مل أطرح عىل نفيس يف بدايايت هذا السؤال ،ملاذا أكتب ؟ وملن أكتب ؟
ألين أؤمن بأن الكتابة فعل جيب أن يستند أكرث عىل التلقائية والعفوية ،الكتابة معل يصيغه الالويع يف
جزء كبري منه .اصطدمت بسؤال الكتابة مؤخرا عندما طلبت مين دار نرش إيطالية إعادة كتابة أمعايل
باللغة اإليطالية ،مل تطلب الرتمجة ،لكن إعادة كتابهتا باللغة اإليطالية ألين مقمية بإيطاليا ،وهنا شعرت
أنه عيل أن أمر من احلالة الشعرية ،عندما نفكر بالكتابة حكالة روحانية ،سؤال بدايه أكرث ،هو جزء من
أدوايت التعبريية ،يشء فطري بالنسبة يل ،وعندما بدأت أفكر يف إعادة الكتابة أمر إىل حالة عقالنية أكرث،
ملاذا أكتب ،هل عيل أن أكتب بلغة أجنبية ؟ بداية أنا عندما أكتب باللغة العربية ،أكتب ملتليق أعرفه جيدا،
متليق أعرف مهومه وتطلعاته جيدا وأحاول أن أصيغها ،لكن جمرد إعادة كتابة نص وجهته مجلهور ،ألنه
يف الهناية عندما نكتب نفكر بشلك أو بآخر ،بطريقة ال واعية بامجلهور الذي سيتلىق العمل.
يف احلقيقة هذا سؤال طرحته عىل نفيس ،هل املتليق اإليطايل حباجة لقراءة أمعايل مكتوبة باللغة
اإليطالية ،خصوصا وأن لدينا يف العامل العريب مشلك ،وهو الكتاب اللذين يكتبون باللغات األجنبية،
األمور اليت يود األجنيب األوريب مساعها ،هذا اليشء جعلين أخىش ،خصوصا وأنا بنت القصة القصرية
وتارخيي مرتبط بالقصة القصرية .بدأت مساري بالفوز جبائزة املهرجان الدويل لألدب وكتاب الشباب،
والقصة القصرية تارخييا عبارة عن انصهار بني احلاكية والسكيتش ،احلاكية يه تارخييا ما اكن يكتبه
القدماء من داخل الثقافة الواحدة ،حىت يواسوا بعضهم البعض حبلول نوائب معينة ،يعربوا عن تطلعاهتم.
أما السكيتش فقد ظهر يف القرن السادس عرش أو القرن السابع عرش ،وهو األدب الذي اكن يكتبه الرحالة
عن شعوب أخرى ،حاكيات غرائبية (إيكزوتيكية) ليسلوا هبا شعوبا تنيمت لثقافة غري ذلك .وتعترب هذه
القصة القصرية ابنة هاذين النوعني األدبيني ،وأنا خشيت يف حلظة معينة عندما أقوم بإعادة كتابة أمعايل
باللغة اإليطالية ،أن تنتقل كتابايت مما أتصور أنه كذلك ،قصة حنتيف هبا مضن الثقافة الواحدة ،إىل
سكيتش ،إىل يشء نريد أن نسيل به اآلخر ،منتع به الثقافة األخرى وهو ال ينيمت إطالقا يل ،ال يشهبين،
وال يشبه مرشويع الرسدي .لذلك وجدت نفيس أرتطم هبذا السؤال أول مرة ،وفكرت هل القارئ اإليطايل
حباجة لقراءة أمعايل ؟
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حقيقة ،عرضت عىل دار النرش قصة ال تعترب أنرثوبولوجية ،وقصة ال تتحدث عن املرأة العربية بوصفها
خشصية ضعيفة ،وخشصية خاضعة ،ولك تلك األفاكر اليت يتصور األجنيب أهنا حالة املرأة العربية،
اللكيشهيات والصور المنطية ،بالعكس حتدثت عن املرأة العربية املعارصة وفكرت أن هذا سيكون حتدي
لدار النرش أيضا ،فهي إذا اكنت حتتيف باألدب من الناحية اإلنسانية أو من الناحية الفوللكورية ،واحلقيقة
أن دار النرش احتفت بالعمل.
دمحم عالوة حايج
سنعود إليك أمل ،ننتقل اآلن إىل الشاعرة الليبية خلود الفالح ،يه شاعرة وحصافية ليبية .مجتع خلود
أيضا بني الشعر والكتابة الصحافة ،أنت تديرين جملة لملرأة يف ليبيا ،وصدرت لك مجموعة من الدواوين
واملجموعات الشعرية «هبجات مارقة» «ينتظرونك»« ،طاولة عند النافذة» و«نساء» ،ألبدأ من هذا العنوان
األخري ،من هن نساء خلود الفالح ؟
خلود الفالح
كتبت ديوان «نساء» يف سنة  2014حني اكنت احلرب قامئة يف مدينة بنغازي ،كتبت عن نساء عشن
انكسار احلمل واخليبة ،أهنن يرين بشلك يويم املوت بطريقة بشعة ،ممكن أن يكون بقطع الرؤوس ،واللعب
هبا ككرة قدم ،أواخلطف أو االختفاء القرسي ،اكأللعاب .ومبا أن عنوان الندوة هو سؤال الكتابة ،فأنا
سأختار احلديث عن األسئلة اليت تشغلين اليوم كاكتبة ليبية .طبعا أنا كصحافية أعرف أنه من واجيب أن
أقوم بالكتابة عن األماكن اليت طالهتا احلرب ،خاصة األماكن يه منطقيت وماكن سكين ،الذي كنت أمعل
به واكنت به جامعة ومدرسة .يف احلقيقة مل أستطع أن أكتب شيائ من منطلق الصور اليت أراها من كرثة
البشاعة ،فاخرتت أن أكتب عن الصورة اإلجيابية ملدينيت ،فاهمتمت بأن أحبث عن أي يشء ،ولو معرض
تشكييل صغري ملجموعة من املواهب ،أو أغنية لكامهتا مسمتدة من واقعنا اليويم ،أو حىت مرسحية ،أو
إصدار .فكنت ما أحيك عنه وأكتب عنه بطريقة توحض أن هذا البلد حصيح فيه حرب ودمار ،لكن الزالت
فيه أشياء مجيلة.
دمحم عالوة حايج
سأبىق معك ،وأمتىن أن جتيبيين باختصار .من خالل معلك يف الصحافة ،جملة املرأة وهذا الديوان
بعنوان «النساء» يبدو يل أن هاجس املرأة حارض يف معلك الصحايف ،وأيضا يف كتاباتك الشعرية ،هذه
املرأة الليبية أم أنت يف حد ذاتك ،ذات الشاعرة.
خلود الفالح
هو يف الديوان ،أنا حتدثت عن نفيس ،اكمرأة ليبية عاشت فرتة احلرب ،لكن املجلة يه هلا عالقة باملرأة
بشلك عام ،ويه تعترب أول جملة تصدر يف ليبيا ،اكن يف البداية امسها «جملة البيت» ،مث «املرأة
اجلديدة» ،مث «املرأة» فقط ،ألن املرأة تمشل لك يشء ،البيت واألطفال ،والديكور واملاكياج…
دمحم عالوة حايج
نعم خلود ،نبىق يف املغرب مع الشاعرة سكينة حبيب اللـه ،طبعا أنت تكتبني الشعر والرواية أيضا ،لديك
ثالث مجموعات «مخس فراشات مزنوعة األجنحة» «ال لزوم لك» «ربع قرن من النظر» .واحض أهنا عناوين
ملجموعات شعرية« ،بيت القشلة» يه رواية ،أنا كقارئ أرى العنوان ،هل القشلة يه لكمة دارجة ،حدثينا
عن الرواية بشلك عام.
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سكينة حبيب اللـه
القشلة يف املغرب يه مجمع سكين ،يف البداية اكن خاصا باجلنود واجلرناالت الفرنسيني ،مث حني رحل
االستعامر ،سكن من طرف اجلنود الذين يشتغلون بالعسكر .اللكمة حني ناقشت مع األصدقاء تبني أهنا
مشرتكة ،توجد بالعراق وفلسطني ،رمبا جذرها تريك ،الرواية اسمتدهتا من قصة حقيقية جلدي الذي
شارك يف احلرب الصينية يف فيتنام ،وألين مل أعايشه ،هو رحل وأنا يف سن اخلامسة أو السادسة ،لكن
شعرت أين مسؤولة عن قصته ،ألنه اكن دامئا يشعر بندم حقييق ألنه شارك يف حرب ليس طرفا فهيا.
احلرب الصينية يف فيتنام ،ألنه محل بندقية ووجهها جتاه أناس ليس بينه وبيهنم أي عداء .هذا التفصيل
الذي اكن يف ذهين ،لكن من بعد ،صنعت حاكية أخرى من هذه احلاكية ،وبطريقة أخرى حاولت أن أفهم،
أو أتلكم بلسان هؤالء الناس رمبا بشلك أو بآخر ،أمحل هذا الدين الذي جيب أن أسدده ،ألين جئت من
هذه الساللة اليت يف عنقها دماء األبرياء ،وبشلك ما ظلت هذه الدماء تؤرقين ،ولذلك كتبت هذه الرواية،
ومل تكن وال حىت عرشين يف املائة من القصة احلقيقية ،ولكن بشلك ما شعرت باالرتياح حني أهنيهتا.
دمحم عالوة حايج
سكينة ،أصدرت الرواية بعد مجموعتني شعريتني ،أنا لن أسألك ملاذا الرواية ،هل ألن الرواية لون أديب
يعترب ديوان العرص ،أو يه األكرث تروجيا أو غريه ،لكن أسألك هل أخذت معك الشعر إىل الرواية ،أم
حاولت ،مكا قالت إيناس ،متشددة نوعا ما« ،ألين أكتب باجلنسني سأكتب رواية رادياكلية ال توجد هبا لغة
شعرية» ،بالنسبة لك كيف اكنت الرواية ؟
سكينة حبيب اللـه
ال أستطيع أن أجزم أين فصلت بني الشعر وبني الرواية ،ألن الشعر بالنسبة يل ليس أسلوب كتابة ،وليس
نوعا أدبيا ،الشعر هو طريقة لرؤية وقول األشياء ،فبالنسبة يل حني أكتب ،الشعر هو النسغ يف جشرة،
وبشلك ما يترسب ،ال يكون هو املوضوع ،وال يكون هو السيد ،وال خيطف الضوء من الرواية ،ومن التقنيات
الكتابية ،ولكنه موجود بطريقة أو بأخرى ،أحب أن ألفت أين كتبت الرواية مضن برناجم كتابة الرواية،
يعين الكتابة اكنت مؤطرة بشلك أو بآخر ،ألين كنت عىل تواصل مبارش مع احملرر .يف رواييت الثانية
ترك األمر يل ،فمل تكن هناك عني ثالثة تقرأ ميع الكتابة فاكن الشعر حارض.
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أنا ال أفصل بني الشعر والرواية ،لكن فقط أال يكون الشعر هو الذي يريد أن خيطف الضوء ،أو يكون هو
احلاكية نفهسا ،وهذا األمر لفت انتبايه إليه صديق مغريب ،قرأ الرواية واجزتأ مهنا مقاطع يه قصائد
صغرية ،فقلت ال فرار ،األسلوب هو غري شاعري ،ولكن بطريقة أو بأخرى هناك شعر.
إيناس العبايس
تضامنا أو تأييدا لسكينة ،أنا حني قلت أفصل ،مل أقصد أن أكون رادياكلية ،إنين أؤمن مثملا قالت سكينة
يف تعبري مجيل ،بـ «نسغ الشعر» .لكنا بدأنا بالشعر بشلك أو بآخر ،ومستحيل أن خيرج منا ،لكن يف
رواييت الثانية حتديدا كنت أيضا مضن ورشة كتابة ،وألن هناك أخشاص آخرين ملتصقني بنصك ،ويقولون
لك أنت تكتبني الرواية قامئة عىل أحداث وخشصيات ،الخشصية تألك وتتنفس وتنام وتدخل إىل امحلام
وليست يف حالة ذهول شعري وعاطيف .أنا مل أقرأ بعد روايات سكينة ،أعرفها كشاعرة ،لكن مثال أنا
أعشق التشابيه واالستعارات ،وبقدر ما حاولت أن أختلص من هذه احلالة أو اإلدمان ،يعين روايايت لكها
قامئة عىل االستعارات ،ليس فهيا شعر ،ولكن مثة استعارات وصور ،ويه قادمة من الشعر ،الشعر خيدمنا
يف الرواية ،أنا ال أعرف األخوات هل يؤيدننا أم ال ولكن أعتقد أن هذا ما أرادت قوله وأؤيدها.
دمحم عالوة حايج
نعم إيناس ،أعتقد أننا متفقني أنه ال يوجد فصل أو قطيعة ،مكا قلت أنا رادياكيل ،لكن أعتقد أنه واحض،
بعض النصوص يه رسدية ،لكن فهيا شعرية مفرطة .لكن يف الهناية ،حىت الكتاب الذين مل يأتوا من
الشعر ،جتد الشعرية يف نصوصهم ؛ يعين أن حتس أنك تقرأ الرواية وليس نصا شعريا .أبىق معك
إيناس ،مبا أننا نتحدث عن الرواية ،روايتك كـ «مزنل بورقيبة» يعين صدرت عن دار نرش لبنانية وأعتقد
أهنا كبرية عىل األقل مبعايري دور النرش العربية ،ملاذا ذهبت للنرش خارج تونس ،وهل يه قناعة أو يأس
أن دار النرش التونسية مل تقدم شيائ للاكتب التونيس وللكتاب التونيس أيضا ؟ تفضيل.
إيناس العبايس
أعتقد أنه ،وحىت األستاذة حبيب اللـه تطرقت هلذه النقطة ،لكنا يف مشال إفريقيا أو املغرب العريب ،لدينا
مشلكة ،الكتاب ال خيرج من بالدنا ،لو اكن النارش يشارك يف املعارض ،العربية لن نتوجه لملرشق العريب،
هذه أوال .مثال يف تونس ،لدينا «دار اجلنوب» يه من أعرق الدور ،يه ليست حارضة يف لك املعارض
الدولية واحملافل ،برمغ أهنا دار اجلنوب ،فكيف سيوزع الكتاب ؟ أنا بدأت يف تونس ،نرشت كتايب األول
يف تونس ،فمك من خشص قرأ كتايب أو وجده ،الكتاب التونيس يلىق دمعا من الوزارة ،والنارش ال يبذل
جهدا ،يعين جيد الدمع فكىف .كتايب الثاين نرشته يف مرص ،يعين جيب أن منر من هذا اجلرس حبثا
عن قارئ ،فأنت تكتب لتقرأ ،وليس لتنرش فقط ،ويظل يف «كراطني» أو يف رفوف املكتبة العامة .فنحن مثال
يف تونس الوزارة تدمع النارش ،وتدمع برشاء الكتاب وتوزعه عىل املكتبات ،ولكن من سيقرأ هذا الكتاب،
وخاصة الشعر ،ونظل نقول أن الشعر خنبوي ،ليس مبعىن أرفع من اآلخرين ،ولكن ليس لك الناس يبحثون
عن ديوان شعر ،هذه أوال« .دار السايق» أيضا مثرة أو نتيجة ورشة من الورشات ،أنا سأسألك سؤاال،
لو أنا أرسلت خمطوط رواييت من دون املرور عرب ورشة من الورشات ،هل اكنت ستنرش يل ؟ أنا أرسلت
رواية سابقة ونرشت يف دار أخرى ،وامحلد للـه أهنم أجابوا «ال يوافق خططهم» ،لكنك تتحايل عىل الوضع.
أنا رصحية جدا ،أعرف أن هناك تجسيل ،مع احرتايم للك دور النرش اللبنانية والعربية ،ولكن مكا قالت
األستاذة حبيب اللـه ،حنن نفرض نفسنا فرضا عىل السوق اللبنانية أو سوق النرش ألسباب تارخيية ممتدة،
من هناك ابتدأ نبع النرش ،وأول مطبعة زرناها جاءت يف ظروف معينة دينية وسياسية ،يعين جيب أن منر
من هناك ،مل أخرتها أنا ،لكين فرضت رويح.
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دمحم عالوة حايج
نعم إيناس ،للحديث عن الورشات األدبية يطرح سؤال جوهري .هل الاكتب يف هذه الورشات يكتب بنفس
احلرية اليت يكتب هبا أي خشص آخر ببيته ،أم أنه يكتب وفق مسطرة معينة ؟ وهذه النصوص هل يه
روح الخشصية أم روح تلك املؤسسة أو املجموعة الكبرية من األخشاص ؟ هل هناك دور نرش تفرض عىل
الاكتب مسات معينة ،هنا يأيت السؤال حول حرية الاكتب ،فإذا فقد حريته مفاذا تبىق له ؟ هذه األسئلة
سأعود إلهيا معمكا ،ولكين سأعود للحديث عن النرش .أمل ،أعتقد أن النرش يف اجلزائر أشبه بالطبع،
وأنا خشصيا أحب أن يزيلوا لكمة النرش ويضعوا لكمة الطبع بدهلا ،ألنه ال يمت النرش وال التوزيع ،وهذا
حال معظم الكتب اليت أصدرت عىل األقل يف العرش سنوات األخرية .مفنذ  2007إىل  ،2018أعتقد أن
أعدادا مهولة من العناوين ،لكن لو تسأيل أي قارئ خيربك أنه مل ير هذه الكتب ؛ والاكتب بدوره يتساءل
عن عدم رؤيته ألمعاله وملاذا مل يمت توزيعها .ويبدو يل أن املستفيد األكرب من العملية مه النارشين ،ولو
اكن معنا نارش فاألكيد سنمسع وجهات نظر كثرية تشيك عن واقع النرش ،غري أن النارش نفسه مهتم،
ألنه يأخذ الدمع من الدولة ،ينرش الكتب ،لكهنا يف الهناية ال تظهر .حدثينا عن جتربة النرش يف اجلزائر،
وعن سبب محتسك وإرصارك ،وبقائك ،فبعد نرش روايتك األوىل والثانية والثالثة ،ال زلت يف اجلزائر ،فهل
دار النرش هاته خمتلفة أم ما السبب ؟
أمل بوشارب
مبدئيا ،مفنشورات هشاب ،ويه من أكرب دور النرش يف اجلزائر ،لدي ثالثة أمعال مع منشورات هشاب،
ولدي معل مع الدار العمومية «الناب» ،العمل املوجه لألطفال الذي حتدثت عنه .بالنسبة يل خشصيا ،عرض
عيل من دار نرش عربية أن تنرش أحد أمعايل ،لكن العمل موجه لألطفال ،لكنين أرص أال أخرج دامئا من
اجلزائر ،رمبا خلصوصية روايايت ،أنا خشصيا أكتب من دون رقابة ،ال أمارس رقابة عىل أمعايل ،وال
عىل نفيس ،وطبعا عندما ال منارس الرقابة ،نتحدث عن لك يشء ،يف السياسة أيضا ،وهيمين أنه حيمنا
خيرج العمل يكون رمق التجسيل من املكتبة الوطنية يف اجلزائر ،ألين ال أريد أن أهتم بأنين الاكتبة اليت
تنتقد الوضع من اخلارج ،أود أن أكتب من داخل اجلزائر ،وهذه اجلزئية مهمة جدا بالنسبة يل.
دمحم عالوة حايج
خلود ،نبىق دامئا يف احلديث عن نرشك ،هل ممكن أن تعطينا صورة مقربة عن واقع الكتاب يف ليبيا ؛
فليبيا تعيش منذ سنة  2011يف وضع يسء جدا ،تقريبا الدولة غائبة يف ليبيا ،هناك نوع من االنقسام
السيايس ،كيف تنعكس لك هذه األوضاع عىل الكتاب وعىل الاكتبات حتديدا ،وعىل صناعة الكتاب بشلك
عام ؟ وهل ميكن لدور النرش يف ليبيا أن تنرش كتب ،هل هناك مكتبات مفتوحة للناس ،وهل هناك معارض ؟
يعين حدثينا بشلك عام عن واقع الكتاب يف ليبيا.
خلود الفالح
أوال ،يف ليبيا اكنت حركة النرش حىت قبل احلرب ،ضعيفة جدا ،وليست هناك دور نرش خاصة ،ممكن تفتح
دار نرش خاصة ،يأخذون منك الكتاب ،وتظل سنتني ،ليخربوك أهنم لن يطبعوه ،يف فرتة اكنت فهيا حركة
النرش واسعة ،لكهنا اكنت تابعة ملؤسسة حكومية ،نرشت تقريبا مجليع الكتاب ،ولك املخطوطات ،ويف
املقابل فهي تنرش لك وتدفع لك .لكن ملا دخلنا فرتة احلرب ،توقف لك يشء يف ليبيا ،احلياة نفهسا توقفت.
يعين ليس هناك نرش وال نشاط ،وحىت املجالت توقفت .ممكن هناك حماوالت بسيطة ،املواقع اإللكرتونية
ال غري ،الكتاب ليس له وجود يف ليبيا اآلن ،حىت املكتبات موجودة ،لكن لك اإلصدارات اليت تتوفر علهيا،
حىت اإلصدارات العربية قدمية جدا ،والكتاب اللييب أساسا ال وجود له.
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طبعا هناك شاعرات وكتاب ،لكهنا تضل حماوالت فردية ،ألن حركة النرش متوقفة ،مكا قلت ليست هناك
جمالت ،وليس هناك حصف ،بل هناك فقط املواقع اإللكرتونية للنرش .ويف ليبيا حدث انفصال ،فرتة احلرب
وبعدها ،فرتة احلرب اليت نعيهشا اكنت قاسية عىل الرجل واملرأة والطفل ؛ ليس فقط عىل املستوى
االجمتايع والنفيس والثقايف ،لكها أثرت عىل امجليع ،وصار انفصال ،يعين املرشوع الثقايف آخر يشء
ميكن أن يفكر فيه اإلنسان .وأي مؤسسة ثقافية ليبية ال ميكن أن تفكر يف أن تصدر جملة ،أو تنظم أي
نشاط ،وحىت األنشطة اليت قامت ،فهي تقام مبجهودات فردية .اهلجامت مسمترة ،وليست هناك أمعال
أدبية ،الدراسة فقط ،لكن ليس هناك أنشطة.
دمحم عالوة حايج
شكرا خلود ،سنفتح باب النقاش للجمهور ،لكن قبل ذلك نتحدث باختصار عن جزئية الورشات ،حفبذا لو
أن لك واحدة منكن حتدثنا عن هذه التجربة باختصار ،هل حتس أهنا مرتاحة يف الكتابة ،أم هل هناك قيد،
وهل إذا أتيحت هلا فرصة إعادة التجربة سرتفضها ؟

خلود الفالح
هناك لكمتان جعيبتان تعملهتام ،أول ورشة حرضهتا اكنت مع األستاذ الشاعر اللييب خالد مطاوع ،ويه
أن اإلبداع ليس تفاحة نيوتن تسقط عىل رأسك ،فهذا أمه درس تعملته من خالد مطاوع .الورشات تعملك
العزف الذهين ،ليس هناك أحد يكتب حمل أحد ،فال أحد ميكن أن يكتب ماكنك ،وليست هناك كتابة بدون
حرية ،فأنت عالقتك مع نصك .طبعا جتربة سكينة ولو حتدثنا مع بعضنا عىل نفس املوضوع خمتلفة ،اكنت
جلستنا تضم مثانية كتاب يشتغلون عىل نصوص ومواضيع خمتلفة.
قبل اللقاء الذي اكن يمت يف بريوت ،يمت تبادل جزء حمدد ،نقرأ عىل بعض ،ونناقش بعض ،وهذا مجيل،
ألنك تكون ملتصق بنصك فال ترى العيوب أو اهلفوات ،أو اللغة الشعرية ،أو الفكرة الفضفاضة ،فهذا اكن
مهم .مل يكن أي أحد يغري فكرتك أو يفرض عليك شيائ ،اكنت لنا احلرية املطلقة يف املواضيع ،اكنت هناك
حدة وتنافس ،بالرمغ من أن لك النصوص أجنزت يف وقت معني ،واكن هناك تنافس أكرث منه صداقة ،ألن
هذا أثر عىل إيقاع الكتابة.
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اللكمة الثانية الحسرية من هذه الورشات يه املوعد الهنايئ للتسلمي ،ليكون لك موعد تنافس وأنه عليك
أن ترسل عددا معينا من اللكامت ،وموعد هنايئ آلفاق أوال ،مث لدار النرش ثانيا ،وممكن أن توافق آفاق
عىل النص ،وال توافق هيلع دار النرش ،فعليك ضغط .أنا يف دراسيت أشتغل حتت الضغط أفضل من أن
تعطيين حرية مطلقة يف الوقت ،فالتجربة أفادتين ،ومل ال أعيدها.
سكينة حبيب اللـه
أنا وإيناس باملناسبة كنا يف نفس الربناجم ،ولكن ،أنا كنت يف دورة ويه يف دورة أخرى ،وحىت من
يدير الورشة اكن خمتلفا .يه اكن معها الروايئ اللبناين جبور الدوهيي ،وأنا اكنت ميع اللبنانية جنوى
براكت ،بالنسبة يل فالعمل يف الورشة اكن له ما له وهيلع ما هيلع .بالنسبة يل اآلن أفضل أن أهني الرواية،
مث أرسلها إىل دار النرش ،يعين بعد أن أمكل العمل ،أتعامل مع احملرر ،لكن أن تكون مواكبة احملرر منذ
امجللة األوىل فاألمر صعب عيل بعض اليشء .األمر اجليد اكن هو اللقاء مع الكتاب من العامل العريب لكه.
اكن ميع صديق من السودان ومن سوريا ومرص ولبنان ومن فلسطني ،يعين اكن هذا اللقاء مع الكتاب
من خمتلف األمعار ،يعين من  70سنة إىل  24سنة ،اكن غنيا جدا .وبالنسبة لورشات الكتابة ليس لدي
أي يشء ضدها ،ألنه إذا رأينا يف دول أخرى ،فإهنم حيرضوها ،وليس لدهيم مشلك ،مه حيرضوها ليس
لتعمل الكتابة ،إلجياد مناخ مناسب للكتابة .بالنسبة يل فقد اكن األمر مناسبا يل من جهة ،وغري مناسب
من جهة أخرى .مل نكن نقرأ لبعضنا ،ولكن اكن من الرشوط أن لك خشص يكتب مرشوعه مبعزل عن
اآلخر ،ال نعرف اآلخر ماذا يكتب ،ولكن نلتيق ونتناقش يف الكتابة ،ويف رأيي ،فإذا تلكمت عن املرشوع
مع خشص آخر فإنه يفقد حسره.
خلود الفالح
أنت مل تكوين يف الدورة اليت اكن فهيا أمحد جمدي مهام ،إنه روايئ مرصي شارك يف الدورة اليت بيننا،
أمحد جمدي مهام أنا ال أعرف فكرته األصلية ،لكنه دامئا يقول أنه ذهب بفكرة معينة ،وحني أهنى الرواية،
ال عالقة هلا بالفكرة ،اختفت رواية أخرى هنائيا ،امليول األديب بصفة عامة أن جتد خشص من معرك أو
ليس يف معرك ،يفيدك بشلك أو بآخر ،وهذه يف رأيي أمه يشء يستفيد منه الاكتب.
دمحم عالوة حايج
تفضيل أمل.
أمل بوشارب
نقطة ذكرهتا إيناس ،أنه يف الهناية العمل األديب باملطلق جيب أن يكون فردي ،ويدعو لطرح تساؤل ،واألمر
يتعلق بسؤال الكتابة ،فاألمر يتعلق هبم خشيص ،مهوم جممتعية نتشاطرها مع املجمتع ،عندما يتحول
املوضوع إىل معل مؤسسايت عنوانه أديب ،أال يفقد الروايئ حس حسر اإلبداع ؟ ليس لدي يشء ضد
الورشات ،لكن الفكرة اليت حتدثت هبا عن أن هناك خشص يراقب معلية اإلبداع لديك ،فهذه املسألة أراها
إشاكلية نوعا ما ،ورمبا تعرقل الكتاب.
إيناس العبايس
ألنك استعملت مفردة املؤسسات.
أمل بوشارب
الورشة يه مؤسسة يف الهناية.
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إيناس العبايس
ليس بالضبط ،مل تكن هناك املراقبة ،فأنا أحب االستعارات ،مثال األستاذ جبور أبدى يل مالحظة ال ميكن
أن أنساها آلخر يوم يف حيايت .كنا يف اجلزء الثاين من رواييت وقال يل توجد هناك سالسة وتطور،
لكن يا أخيت كتبت سبعة رسائل إحدى الخشصيات ،وهناك رسائل قدمية تكتشفها خشصية أخرى ،كأن
القارئ فتح دوالب مالبس ،وسقطت هيلع هذه املالبس .أنا لن أنىس ذلك ،األمر ليس فيه رقابة ،تضايقت
جيدا يومها ،فأنت تعرفني أن النص مثل طفلك ،فيجب أن هتديئ وتقبلني الكالم ،هو ال يفرض عليك ،ويف
الورشة أنت حرة ،مكا يقوهلا من أول إىل آخر يوم ،أنت حرة يف كتابة ما تريدين ،وفقط امسيع الكالم
فإذا أجعبك خذي به ،وإذا مل يعجبك فتجاهليه .بالنسبة يل ليست هناك مالحظة مل أستفد مهنا ،مثال اكنت
معنا اكتبة مرصية نقدها اكن موجه للك الناس ،تأيت وتقول لك أن روايتك ،برأيي يه مسلسل مرصي.
واكنت يه أكرث واحدة كتبت أطول نص روايئ ،أنا مسعهتا ومل أهمت ،وحضكت ألهنا كتبت  400صفحة.
أمل بوشارب
رمبا هذا هو السؤال إيناس ،فعندما نكتب حنن سنتشارك اآلراء ،فعندما يكتب الاكتب فهو معل فردي
يتحاور مع نفسه .يف الهناية ،فاملنتج عندما تقرئيه ،تتذكرين اللحظات اليت عشهتا مع نفسك ،األنا
اإلبداعية ،الحقا عندما خيرج العمل ،نمسع آراء القراء ،لكن لك صفحة من الكتاب يه حوار معك ومع
نفسك ،أنت ،اآلن إيناس تتذكرين حلظاتك مع أخشاص آخرين معك يف الورشة.
دمحم عالوة حايج
يبدو أن هذا املوضوع يأخذ حزيا كبريا من النقاش ،وأعتقد أنه ليس هناك يشء ثابت يف الهناية ،األمور
ختتلف من جتربة إىل جتربة ،وأنا مل أحتدث يف البداية عن أن الاكتب يفقد حريته ،ال أقصد ذلك بشلك
مطلق ،ولكن حىت خارج الورشات ،هناك كتاب يتعاملون مع دار نرش واحدة ،واليت تطلب منه أن مييش
يف نسق معني .وهذا يف الهناية جيعلين أحس أنه يفقدين حرييت ،ألين ال أستطيع أن أترك دار النرش
تفرض عيل ما أكتب ،أنا أكتب رواييت أوال ولو مل تنرش فال هيمين .ال أعتقد أن هناك خط حتريري واحض
يف دور النرش ،ويه يف الهناية ليست جرائد ،يه دور النرش تنرش مجليع الكتاب أيا اكنت توجهاهتم،
ألين يف الهناية لست أكتب مقاال سياسيا يك ألزتم بدار النرش ،بل هو نص أديب يف الهناية.
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أمل بوشارب
طبعا إذا حتدثنا عن الدول اليت هلا تارخي عريق يف النرش ،وحىت أي دار نرش جادة ،فهناك دور نرش
متخصصة يف األدب ،وهناك أجناس وأنواع خمتلفة ،وأعتقد أن الاكتب اجلاد هو الذي حيسن اختيار
دار النرش ،مفن غري املعقول أن ترسل خمطوطك إىل دار نرش إصداراهتا ال تتوافق البتة مع مرشوعك
اإلبدايع ،لذلك يف سؤال الكتابة ،ففكرة األنا اإلبداعية رمبا أشعر أهنا مهمة بالنسبة للاكتب ،وال عالقة هلا
بالفكرة الشعرية أو غري الشعرية ؛ ألين خشصيا أكتب أمعال تشويقية فهيا كثري من الخشصيات والكثري
من األحداث ،يعين ليست عبارة عن مونولوغ وهذيان خشيص بشلك دامئ .لكن عندما أكتب ،أكتب مع
نفيس وال أطلع أي أحد عىل أنين يف حالة كتابة حىت ال تشوش أفاكري ،وحىت إذا أردت أن أستلهم من
خشصيته شيائ ما ،ال أود أن يغري أي يشء عىل اإلطالق ،ولذلك أشعر بنوع من الفضول.
سكينة حبيب اللـه
أنا أوافق أمل ألين أنا من نفس النوع ،لذلك اكن محتل الورشة ثقل ،اكنت جتربة تطلبت الكثري من اجلد
والصرب ،وعدم إطالع اآلخرين عىل أمعالك ،هذا ال يعين ثقة مبالغ فهيا وال عالقة هلا بالثقة أصال ،هذا
برناجم ،حنن لدينا يف العامل العريب مهنة التحرير غري موجودة ،يعين اكنت الورشة مهنة حترير رصفة.
دمحم عالوة حايج
األستاذة هيفاء زنكنة لدهيا مداخلة ،تفضيل.
هيفاء زنكنة
أنا أيضا أدير ورشات ،لذلك أعتقد أن هناك أساليب خمتلفة إلدارة الورشات ،ومثل ما أخربتنا ،هناك
فرتات زمنية قصرية وطويلة ،تبدأ من ستة أسابيع إىل سنوات ،وحتتاج لدراسة معمقة من لك اجلوانب،
أربع ،مخس سنوات .الكتابة اإلبداعية جمال واسع هائل جدا ويعمتد عىل مدى استعداد الاكتب أن ينضم
إىل ذلك ،ويعمتد عىل ما الذي يريده من الورشة .طبعا ،أنا أتفق مع أمل ،هناك نوعا من «املؤسساتية»،
ليس يف لك الورشات ،لكن ظهرت يف اآلونة األخرية ،أو عىل األقل يف العرش سنوات األخرية ،منمظات
متخصصة يف إدارة ورشات ،منمظات أحيانا تتبع ملؤسسات دولية.
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تقول مثال حنن جنمتع مجموعة من الشباب من البالد العربية ،ونكتب عن الربيع العريب فقط ،بشلك
تمية معينة ،مثال عن السالم ؛ جفأة نالحظ السالم يف فلسطني ،وأهنم يدفعون هبذا االجتاه ،هناك توجه
إيديولويج حمدد ،لكن أيضا بشلك مجيل.فلكنا نريد أن نكتب ،والشباب مهمتون جدا ،خصوصا الشباب
الذين يكتبون لملرة األوىل ،فال ميانعون ،وباألخري يوفرون له جو من احلرية فعال ،حبيث خترج وتقول،
مل يؤثر عيل أحد ،لكن مت التأثري عليك ،بطريقة من الطرق الذكية ،وهذا ال يعين اللك ،أنا أحتدث عن
املؤسساتية يف الكتابة .بالنسبة أن يكتب الخشص وذاتيته ،فأنا أعتقد أن هذه املسألة أحيانا نضخمها،
ألن هذه الرواية ومنذ الثالثينات ،يشارك يف كتابهتا ثالثة أو أربعة أخشاص ،أنا دخلت يف جتربة الكتابة
الرسيالية يف السبعينات ،واكن لك واحد من عندنا يكتب نصف فصل ونسمله لخشص آخر ويمكل ،لكن
اكن اتفاقنا عىل الخشصيات ،من مه يف الرواية والفرتة الزمنية ،وأنتجنا رواية واحدة ،واكن عددنا اثنا
عرشة خشصا ،فأين الذاتية ؟ يعين التجارب متعددة وجماالت ال تضع أسود وأبيض ،األساس هو المتكن
من الكتابة ،وهذا ما تمطحون إليه ،لكنا نحمط إليه .احلرفية مهمة جدا ،وامتالكها ألدوات الكتابة ،ومن
مثة ،اكلفنان ،فإذا اكن ال يعرف أن يرمس بشلك تقليدي ،ال ميكنه جتاوز ذلك إىل التجريد ،وأعتقد أنكن
لككن متفقات.
دمحم عالوة حايج
أستاذ جالل تفضل.
جالل احلمكاوي
شكرا ،أنا سأحتدث من وجهة نظر تنظمي هذه املائدة املستديرة ،ملا فكرنا يف هذه اجللسة اكنت لك
املتدخالت نساء ،كنا سننحرص يف مقاربة ضيقة ،مقاربة «اجلندر» ،لذلك قلنا سيكون هناك حمظوظ يف
هذا املعرض ،هو الذي سيسري هذه اجللسة ،واخرتنا األستاذ دمحم عالوي لسبب بسيط ،ألن الفكرة
هنا يه تقدمي جيل جديد من اكتبات العامل العريب ،وأعتقد أهنا نقطة أساسية ،يعين يلتقون ويتعارفون
ويتحدثون بعضهم البعض .اآلن ،فميا يتعلق باالحرتافية ،بالفعل ،قد تكون هناك إيديولوجيات تتحمك يف
مشاريع معينة ،لكن األسايس أننا يف العامل العريب ،أعتقد ،نعاين من غياب االحرتافية .فالنارش ال
يححص وال يدقق وال يوزع وال يروج ،فبالتايل الاكتب يكون يف الغالب يف معركة دامئة للحضور يف عامل
كأن اللك ضده ،سواء اكن رجل أو امرأة.
النقطة الثانية إذا أخذت مثال املغرب ،حنن لدينا دمع وزارة الثقافة للنارشين ،والنارش يف الغالب يأخذ
الدمع وينام ،يطبع الكتاب والكتاب ال يوزع ،فقط هناك نارش أو اثنني أو ثالثة معروفني حيرضون يف
املعارض العربية ،والكتاب يسافر ،لكن بشلك عام ميكننا أن نتحدث عن وضعية خراب ،ألن من يكتب
بالعربية يكون يف معركة مسمترة ،بالنسبة للجيل اجلديد أعتقد أنه باإلضافة إىل مشاريع الكتابة ،اليت
تكون هلا مرجعيات معينة هناك إشاكل أنا خشصيا ما يزجعين ،هو اجلوائز اخلليجية ،وأعتقد أهنا قد
تكون مفيدة طبعا ،إذا أخذت مثال املغرب ،فنحن يف جائزة املغرب الكربى ،ختصص  12ألف دوالر للفائز،
يف املغرب لنا سنويا أكرث من  1 500إصدار ،لكن ملا نرى الحئة الناس الذين يقدمون دور نرش وكتاب،
ال يتجاوزون  270يف العموم ،ملا ترى اجلوائز اخلليجية ،أكرث من  700أو  800مغريب يقدم .جيب أن
نطرح السؤال .اخلليج هل لديه ثقافة حقيقية أو أدب حقييق ،وبالتايل وجب أن يكون هناك حوار حقييق
ألن هذا جيل ال جيب أن يمنط ،هناك مشاريع قد ال تفيد هويته ،لذلك هذا سؤال أطرحه أيضا ،وأنهتي
مبسألة «القشلة» ،عنوان ألن هناك «بيت القشلة» و«مزنل بورقيبة» فالقشلة بالنسبة للدارجة املغربية ،تعين
الثكنة العسكرية ،وبالنسبة للعامية املغربية واجلزائرية والتونسية ،فنحن لدينا اقرتاض كثري ،لدينا لكامت
إسبانية وفرنسية وإيطالية.
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يف املغرب ويف نوايح الدار البيضاء نقول «الكشينة» ،ويه تأيت من «ال كوتشينا» من إيطاليا ،ونقول
أيضا «طوموبيل» ،وهناك أخ أو أخت من العامل العريب ،قال ملاذا تتوجهون إىل صاحب الفندق وتطلب منه
أن ميدك بـ «الشومرب» وبالنسبة لنا فاألمر عاد من أيام املستعمر الفرنيس ،فـ «الشومرب» يه الغرفة ،إذا،
أعتقد أن هذا اللقاء مهم بني خمتلف مكونات العامل العريب حىت نتفامه قليال ،وشكرا.

دمحم عالوة حايج
الوقت ال يسعف ،وقبل أن خنمت سنمسع بعض املداخالت.
مداخلة
شكرا ،أنا فقط أغرتين مداخلة الشاعر جالل احلمكاوي .عندما نتحدث أحيانا عن بعض اجلوائز اليت
ليست قميهتا املادية يه األساسية ،ولكن عدد طبعاهتا يه األساسية ،يتوج معل طبعة أوىل ،ولكن عند
احلصول عىل اجلائزة تصل الطبعة  14إىل  15وحىت إىل حدود  .20يف العامل العريب ،إذا أردنا أن
نتساءل عن وقع اجلوائز الكربى عىل تداول الكتاب ،وهذا هو األساس ،ألن العمل اإلبدايع بالنسبة للاكتب
يمت تداوله بشلك أوسع بفضل اجلوائز .وتبىق مسألة الرتمجة ،حيث أنه يف الغالب يرتمج إىل اإلجنلزيية
والفرنسية واالسبانية .ورمغ هذا يبىق تداول الكتاب حمدودا ،حنن نتلكم عن قارة معزولة نوعا ما ،أقصد
العامل العريب ،فعندما نتلكم عن الكتاب نتلكم أيضا عىل وضع وظيفة الاكتب داخل هذا املجمتع ،وظيفة
املبدع داخل هذا املجمتع ،وإذا رغبنا أن نفهم ما مت تداوله خالل هذه اجللسة علينا أن نقرنه جبلسة
الصباح ،عندما اكنت تتحدث اكتبات عربيات عن أسئلة الكتابة لدهين ،ولعل هذه اجللسة تمكلة وتمتة جللسة
الصباح ،مبعىن أنه عندما نتحدث عن جشون الكتابة ،وعن حضور الاكتبة داخل جممتعاتنا العربية معوما،
ال ترتبط املسألة بكتابة معل ميكن أن حيقق مبيعات كربى ،أو أن يمت تداوله بشلك الفت ،ولكن دعونا نتساءل
أوال ،ما يه وظيفة الاكتب أو الاكتبة يف ظل جممتعات أقل ما ميكن أن تنشغل به اليوم هو اخلزب وسؤال
التمنية والعمل .أحيانا كأننا نتلكم عن يشء هاليم يف وسط جممتيع .آخر يشء يفكر فيه هو وضعية
الاكتب أو الاكتبة داخله .دعونا نبدأ أوال من اهليلك املريض ،حنن نتلكم عن ماركة مجسلة هبيلك قدمي جدا
وجيب أن يتغري .فلنغري ،أوال اهليلك مث نرى املاركة املجسلة وشكرا.
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دمحم عالوة حايج
شكرا لك .األستاذة دميا لو حتبني أن تتدخيل ،وتعقيب عىل احلديث.
دميا
تمتة ملا قاله األستاذ هو بعدما أصبحت الفكرة تباع وتشرتى ،أصبح صعب عىل الاكتب أن يكتب أي يشء،
يف الغرب جتد الصحف واجلرائد تباع بكرثة ،ملاذا ؟ ألنه حني أصبحت الفكرة تشرتى ،أصبح الاكتب
صعب هيلع أن يكتب .أصبحت املشلكة يف مجموعة أشياء مهنا الكتابة ،وبيع الكتب ألن الاكتب ليست لديه
احلرية واملساحة اليت يكتب فهيا ،ألنه حمارص بقوته اليويم ،وبالدولة اليت يعيش فهيا ،جيب أن يقول
ويعرف ما يقول ،جيب أن يكتب وحيتاط ،وأن يكتب ليفوز جبائزة ،فأصبح الاكتب حمصورا ،فلذلك القارئ
يعترب أيضا حمصورا .يف الدول العربية الناس ال يقرأون ،لكن يف الغرب  :يف أملانيا وفرنسا دامئا الكتب
يف الباصات ،يقرؤون يف أي ماكن ألن الفكرة ال تباع وال تشرتى.
سكينة حبيب اللـه
بشلك عام ،أريد فقط أن أعقب برسعة معا قاله األخ عادل ،حنن حمكومون بظروف اقتصادية خانقة ،فكيف
سنكتب ،أظن أنه رمبا أعيد ما قاله «برخيت» أي أال يقال «اكنت أوقات صعبة» ،ولكن سيقال «ملاذا مصت
الشعراء ؟».
إيناس العبايس
أنا رمبا تعقييب أيضا عىل كالم األخ الذي قال حنن شعوب ال تقرأ ،أود أن أدافع عن القراء ،حنن شعوب
تقرأ إذا أتيح هلا الكتاب ،رمبا ميكن أن نضع الالمئة عىل النارش الذي ال يوزع ،حيق لنا أن ننتقد أي يشء
ما عدا القارئ .بالنسبة يل حنن شعوب هتفو للقراءة وعلينا أال جنلد أنفسنا لدرجة نعترب أنفسنا اكئنات
حمكومة جينيا باجلهل ،هذا هو تعقييب.
خلود الفالح
لك ما أمتناه أن تنهتي احلرب يف بالدي فقط ال غري.
دمحم عالوة حايج
شكرا مجليع الاكتبات املشاراكت معنا يف هذه الندوة ،نمتىن أهنا اكنت خفيفة الظل عليكن ،ونلتيق يف
معرض آخر وندوات أخرى إن شاء اللـه ،شكرا جزيال.
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موجز مداخالت املائدة املستديرة
رسعان ما استعادت واكلة جهة الرشق وجه وتنوع تراثها الثقايف الهيودي املادي
وغري املادي .عالوة عىل ذلك ،فقد اكن لتواجد املواطنني الهيود يف اجلهة بالغ األثر من
الناحية التارخيية وإنه سيكون من امحلاقة نكران ذلك .واكن سيكون ذلك بالفعل برتا
مرفوضا حلقبة من املايض السعيد الذي يعرتف به عدد من مواطين جهة الرشق هيودا
اكنوا أم مسملني .وبالتايل فقد أمثر هذا العمل الصبور الرايم إلعادة بناء هذا املايض
ومجع الهشادات إضافة إىل االستعانة باخلربات العملية سواء داخل املغرب أو خارجه،
عن نرش مؤلف حول «ذاكرة هيود املغرب الرشيق» وهو كتاب مجيل صدر سنة .2013
ومن رمح هذا املرشوع ولدت فكرة إنشاء مركز ذاكرة خمصص للتعريف بأسلوب حياة
املجمتع الهيودي عىل مر العصور ،مكا يليه مرشوع آخر يدخل دامئا مضن سلسلة الكتب
امجليلة الصادرة عن واكلة جهة الرشق.
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يتناول هذا الكتاب جانبا ثقافيا آخر من مايض التعايش اهلادئ بني األديان « :الرشق
املغريب ،قرون من فن الطبخ الهيودي» .فقد اكن الرتاث الثقايف الهيودي منذ 2017
من بني اهمتامات املوائد املستديرة لملعرض وأعيد التطرق إليه هذه املرة عىل املستوى
املغاريب وهو النطاق الطبييع لروح هذا احلدث .يف الواقع ،تقترص املبادرات املغاربية
أساسا عىل املغرب ،خاصة منذ إنشاء املتحف الهيودي بالدار البيضاء سنة .1997

تقدم زهور رحيحيل حمافظة املتحف اليت اشتغلت إىل جانب مؤسسه سميون لييف ،نبذة
تارخيية عن املهنجية املتبعة مكا تقدم تقيميا للتطور امللحوظ عىل مستوى االهمتام
باملكون الهيودي املغريب.
خارج العامل العريب هناك أمعال تتعلق باملتاحف ،يف اسطنبول مثال والسميا يف
بروكسيل ،واحلديث هنا عن بول دحان ،العاشق للفن وهو بالفعل مواطن العامل ،والذي
سيتحفنا بتدخله يف هذا املوضوع .ولقد اكنت السيدة كرمية اليرتيب ،املرشفة عىل هذه
املائدة املستديرة ،إىل جانب األستاذ دمحم حامتي قد حصال آنذاك عىل منح من مركز
األحباث حول هيود املغرب يف إطار سلك الدكتواره .ومها من أحسن العارفني بشؤون
املجمتع الهيودي حبيث يدرجان يف دروهسام املعارف التارخيية الرضورية من أجل
استيعاب أفضل للك أبعاد تارخي اململكة .ومع مداخلة السيد معاذ اجلاميع وايل جهة
الرشق ،فإن السؤال املطروح حول التشتت احلاصل يف جزء كبري هلذا الرتاث ،واملبعرث
حاليا يف العامل مكا هو حال جممتع الهيود املغاربة منذ السبعينات .ومن الواحض أن
رهان املغرب املعارص يمكن يف القدرة عىل التوفر يوما ما عىل هذا الرتاث ووضعه رهن
إشارة الباحثني واملهمتني.
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مداخالت املائدة املستديرة
كرمية اليرتيب
سوف نناقش موضوع الرتاث الثقايف الهيودي يف املغرب العريب .وهلذا سأقدم لمك الخشصيات احلارضة
ميع اليوم .أوال زهور رحيحيل ،واليت اكن ينادهيا سميون لييف «ذراعه األمين» و «امتدادا ملادته الرمادية».
عندما كنت أتعامل مع الراحل سميون ،اكن يقول يل حبزم «حتديث مع زهور ،فهي تعرف لك يشء ».لتخليد
ذكراه ،اكن من الواجب عيل أن أقول ذلك اليوم عالنية .أنا سعيدة جدا بتواجدك معنا زهور أو باألحرى
سعيدة بتواجدي معك أود أن أقوهلا عىل هذا النحو .زهور يه حمافظة املتحف الهيودي بالدار البيضاء،
فضاء مجيل نزوره يف لك مرة سنحت لنا الفرصة بذلك .إهنا موجودة دامئا الستقبالنا مكا أدعو الوجديني
لزيارة املتحف إذا ما أمكن ذلك ،إنه موعد بالغ األمهية .شكرا لك زهور عىل تواجدك معنا اليوم.
أنتقل إىل بول دحان .لقد ولدت بفاس من أم مغربية وأنت حملل نفساين وحمافظ متحف الفن الهيودي
املغريب بربوكسيل .عاشق للفن ،ويقال بأنك مواطن العامل حقا ،بل ورمز للتنوع يف أصولك مكا يف طريقة
تفكريك .حمب للرتحال ،مكا مقت بعدة لقاءات وصفهتا بالغنية جدا ،وال أقصد هنا الغىن املادي وإمنا
الثقايف أو حىت الرويح .وسوف حتدثنا عن ذلك الحقا .وبفضل هذه الرحالت مقت ببناء نفسك ورصت
مهمتا مبا ميكن أن نطلق هيلع البحث عن اآلخر ،وحبث عن الذات أيضا .وهذا ما دفعك الستكشاف الفن
الهيودي املغريب يف مجيع جتلياته  :خمطوطات ،أدوات دينية ،وصوال إىل املجوهرات ومرورا باملالبس.
متتلك اليوم إحدى أكرب مجموعات املخطوطات الهيودية املغربية ،إنه كزن حقييق تعرضه باسمترار وبعناية
يف بروكسيل .تقول إن اهلوية معقدة وتبىن حسب الوسط الذي نرتعرع فيه .هل ميكن أن حتدثنا عن هذا
املوضوع ؟
بول دحان
ميكن قول اليشء الكثري يف هذا الصدد ،ألن األمر يتعلق يف هذه امجللة مبسألة اهلوية وبكوننا نعيش
يف عامل حتمتل فيه اهلويات بالاكد اختالفاهتا .فالتشكيك املسمتر جيعل البعض حيافظ عىل حالة التوازن،
يف حني أن البعض اآلخر ميكن أن يفقده .أستدرك  :سواء يف املغرب أو يف أوروبا أو يف أي ماكن آخر،
هناك أناس يعيشون يف قرية صغرية وحني يغادرون تلك املنطقة صوب مدينة كبرية ،ميكهنم أن يفقدوا
توازهنم متاما لدرجة جتعلهم يف أمس احلاجة للعودة من حيث أتوا.
سوف أقوم باسمترار خالل مداخليت ،إذا حمسمت ،بتقيمي الروابط بني هوييت املغربية والطابع النفيس هلذه
األخرية .مفنذ أربعني سنة وأنا أمارس التحليل النفيس ،فالثبات هو رؤية أناس قادرين عىل التحرك يف
الفضاء واحلفاظ عىل حالة التوازن عامليا  :إهنم أكرث قوة من أناس إذا ما غريوا أماكهنم فقدوا التوافق
مع ذواهتم.
ويرسي ذلك عىل أجسامنا أيضا  :إذ يألك البعض األطعمة نفهسا عادة ،وإذا ما تناولوا أغذية خمتلفة
سوف يرفضها اجلسم أو سوف ميرضون .إذا فاجلسم والروح وجهان لعملة واحدة  :فالقدرة عىل التحرك
يف الفضاء أو تناول أغذية جد متنوعة روحية اكنت أم مادية ،جيعل منك خشصا مقاوما يف الزمن أكرث
من اآلخرين يف حالة ما إذا متكنت من دجم وهضم لك تلك املكونات.
إهنا لون من التنوع الكبري الذي اكتسبته والذي خيول يل أن أقول بأن اليشء الوحيد احلقييق والقوي يف
هذا العامل يه تلك القدرة عىل التكيف مع التنوع .نأخذ مثال التطرف ،سواء اكن دينيا ،سياسيا أو إزاء
املرأة ،إخل .فاملتطرف حبمك تعريفه هو خشص ضعيف داخليا  :ال يقبل االختالف .حبيث ال ميكنه أن يكون
طرفا يف نقاش متشعب ،مبا أنه حبيس عامل حمدود للغاية.
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سوف أرشح أيضا فميا بعد ،ما دفعين إىل هذه املجموعة اليت مقت بتجميعها منذ أربعني سنة واليت
مل تكن مصممة يف بداية األمر لملعارض ،ولكن باألحرى من أجل ترممي هوييت .لقد غادرت املغرب وأنا
يف سن الثامنة عرش .فكرت بأن تغيري البلد يرافقه تبين هوية جديدة ،وبعد مخسة عرش سنة أدركت أنه
من املستحيل جدا فقدان أساس اهلوية ،سوف تالحقنا دامئا أيمنا حللنا وارحتلنا .بالتايل فهذه املجموعة
حمست يل أوال بأن أشيف املايض ،وأصلح هوييت.
كرمية اليرتيب
شكرا لك بول عىل هذا التوضيح ،أتوجه بالكالم اآلن إىل زهور رحيحيل .لقد حتدثت عنك أثناء استحضار
سميون لييف .إن من عرفه يعمل جيدا أنه ليس هسل املراس لكنه اكن رشيفا وعظميا يف أفاكره .وفميا
يتعلق بك زهور ،بعد حصولك عىل هشادة البالكوريا ،تجسلت يف املعهد الوطين لعلوم اآلثار والرتاث
بالرباط ،وبعد ميض أربع سنوات ،خصصت حبث التخرج يف األنرثوبولوجيا واإلثنولوجيا لألقلية الهيودية
املغربية .يف سنة  1995أنشأ سميون لييف مؤسسة الطائفة الهيودية بالدار البيضاء ،وتقلد فهيا منصب
األمني العام .وبعد ذلك يف سنة  ،2000مت تعيينك مكحافظة لملتحف ويف تلك األثناء سافرت إىل خمتلف
أحناء املغرب مع سميون لييف .لقد كنمت يف رحلة حبث عن يشء معني وكنمت تسعون خلف هدف معني.
حبذا لو تطلعينا عن هذا اهلدف الذي أفىض إىل لك هذا الغىن الذي نشاهده داخل هذا املتحف.
زهور رحيحيل
أشكرك كرمية وأشكر املنمظني الذين أعدوا هذه املائدة املستديرة يف قاعة محتل اإمس سميون لييف ،إنه
تكرمي هلذه الخشصية العظمية .لقد اكن سميون لييف بالنسبة يل هرما ،ممجن معلومات ،رجال استثنائيا
ومناضال كبريا .وفميا يتعلق يب ،فأنا أمحل إجازة من املعهد الوطين لعمل اآلثار والرتاث ،مث اخرتت بعد
ذلك شعبة األنرثوبولوجيا .مث التحقت باملعهد العايل للصحافة حيث كنت أدرس األنرثوبولوجيا البرصية
يف حماولة مين إلجناز أفالم وثائقية عن احلقائق اإلثنوغرافية اليت متزي الثقافة املغربية .ولقد أتيحت يل
الفرصة يف هاتني املؤسستني للعمل عىل املكون الهيودي املغريب ،مل أمتكن ،آنذاك ،من االشتغال عىل هذا
املوضوع دون لقاء سميون لييف .ملاذا ؟ ألن هناك فرتة ما قبل  1997وفرتة ما بعد .1997
لقد كنا يف الواقع قلة من الطلبة املغاربة نشتغل عىل موضوع الثقافة الهيودية املغربية .وعندما أردنا
الزنول إىل امليدان اإلثنوغرايف والذهاب ملقابلة املسؤولني عن الطائفة الهيودية باملغرب وجدنا أنه يف أغلب
األحيان اكنت املؤسسات الهيودية منغلقة عىل نفهسا .لقد اكن األمر يف غاية الصعوبة عىل طالب مغريب
من عقيدة إسالمية وما يزال هذا الوضع قامئا حىت يومنا هذا ،وأوجه كاليم إىل املسؤولني الهيود .لقد
بدأت االشتغال عىل املوضوع قبل سنة  ،1997السميا حول اهليلولة  :احلج الهيودي املغريب .إنه تقليد
مشرتك بني الهيود واملسملني.
ما يطلق هيلع الهيود «هيلولة» ،يمسيه املسملون «مومس» .لقد اكن من الصعب جدا الزنول إىل امليدان
واكن البد من الذهاب إىل سميون لييف .التقيت به يف لكية اآلداب بالرباط حيث اكن يشتغل أستاذا للغة
اإلسبانية وآداهبا .لقد اكن ذلك اليوم مبثابة ثورة يف حيايت .لقد بدأنا معا ملدة أربع سنوات .متكنت خالهلا
من إجناز مهايم يف املعهد الوطين لآلثار والرتاث ومعهد الصحافة مث طلب مين املساعدة.
لقد اكن فتح متحف هيودي نوعا من املغامرة يف بداية األمر ،هذا يف الوقت الذي اكنت فهيا املؤسسات
الهيودية متقوقعة حول ذاهتا ،بيد أن املتحف أحضى استثناءا .وما اكن ممزيا جدا هو افتتاح املتحف
رمسيا سنة  1997حيث صارت املؤسسة الوحيدة اليت حتتضن اآلخر ،والوحيدة اليت ميكن لملسمل أن
يزورها ،أن يستكشفها وأن يعيد ترممي جزء من هويته عربها ،اكن هذا نوعا ما شلك من أشاكل املصاحلة
مع الذات.
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مرافقة سميون لييف اكنت بالنسبة يل نوع من املصاحلة ،يف الواقع ،اكتشفت أن الكثري من املغاربة
املسملني حيملون أيضا تلك اهلوية الهيودية ،وحيمل الهيود املغاربة بدورمه تلك اهلوية األمازيغية العربية
املسملة .نعيش داخل املجمتع نفسه وبفعل التارخي ،وقع نوع من المتزق بني الطائفتني عقب رحيل الهيود
املغاربة حنو إرسائيل أو إىل وجهات أخرى ،خاصة من أبناء جييل .لقد عاش أجدادنا وآباؤنا جنبا إىل
جنب مع الهيود ،حفكوا الكثري من األشياء ،أما بالنسبة لنا ،فاالشتغال عىل هذه الطائفة اكن مصاحلة مع
التارخي .حاولنا إجياد جزء مفقود منا عن طريق القيام خبطوة أوىل حنو اآلخر وسرب أغواره .اكتشفت من
خالل السفر مع سميون لييف إىل معق املغرب ،يف مناطق وقرى ومدن ،املغرب احلقييق .وهكذا أتيحت
يل الفرصة الستكشاف جزء من ذايت ومن هوييت.
كرمية اليرتيب
ينضم إلينا دمحم حامتي يف الوقت املناسب .أتفق متاما مع لك ما قالته زهور رحيحيل ،أعرفها جيدا مكا
أعرف املتحف أيضا ،واشتغلت بدوري حول اكتب مغريب هيودي (وليس هيودي مغريب ،أدقق يف اللفظ،
إذ اكن يعين له ذلك اليشء الكثري)  :إدمون معران املاحل .لقد خصصت له كتابا «صوت الذكريات» ،كتب
مقدمته األستاذ املوقر إدريس خروز والذي لن أوفيه حقه كفاية من الشكر والتقدير ،حيث قدم هذا الكتاب
للسيد أندري أزوالي ،مث قدمته بنفيس جلاللة امللك ،فعندما نتحدث عن متزق الذاكرة وعن املصاحلة مع
اآلخر ،حصيح أن يف ذلك حفاظ عىل الرتاث املادي وغري املادي ،بيمنا ميكننا أيضا احلفاظ هيلع من خالل
األدب .لقد حتدث الكتاب عن هذه الذاكرة ،عن هذا الرحيل شبه اإلجباري لملغاربة الهيود الذين ذهبوا يوما
لالستقرار يف ماكن آخر.
يف نظري أن الكتاب الذي ينقل لنا الصورة بقوة هو مؤلف إدمون معران املاحل «ألف عام بيوم واحد».
لقد عاشوا أكرث من ألف عام يف املغرب ويف يوم أجربوا عىل املغادرة قرسا .وما يثري االهمتام اليوم هو
عودة هؤالء املغاربة  :فيف لك مرة تتأىت هلم فرصة العودة فإهنم يرجعون .ال أريد أن أطيل ،ولكن أقول
ببساطة عىل أنه لكام دعتين زهور للدار البيضاء يف إطار االحتفال باملميونة ،أو لك األعياد الدينية املغربية
الهيودية ،فأنا أليب الدعوة بفرح ،وأشعر يف أمعايق أنه من واجيب كأمازيغية من جنوب املغرب ،واليت
أتقن جيدا اللهجة األمازيغية .أشعر يف احلقيقة بالتقارب الشديد يف ماكن ما ،داخل هذا املتحف ،أشعر
باالنمتاء .ميكن هلويتنا أن محتل عدة انمتاءات .أدعو الطلبة لقراءة نص جد مهم ألمني معلوف «اهلويات
القاتلة» .أدرس هذا الكتاب للطلبة يف اجلامعة وهناك عدة أحباث حوله .يعاجل الاكتب حتديدا قضايا اهلوية
واالنمتاء ،فضال عن سبل االنفتاح عىل اآلخر مع احلفاظ عىل اهلوية اخلاصة.
أود أيضا حتية خشصا يوجد اآلن بني احلضور ،بلك التواضع الذي نهشد له به ،السيد معاذ اجلاميع.
نشكرك عىل حضورك ،اليت يرتيق فعال جبودة اللقاء .نعرف أنك مثقف ومكا العادة تثبت ذلك بهسولة.
أعود إىل دمحم حامتي الذي حظيت بفرصة التعرف هيلع .وجب علينا اإلعراب عن تقديرنا لملغاربة الهيود
كوننا حصلنا عىل منح دراسية من مركز األحباث عن هيود املغرب ،وهكذا تعرفنا عىل بعضنا البعض،
إىل جانب السادة روبري أرساف ،ميشيل بوطبول وألبري ساسون .لقد رافقونا يف حبثنا .إننا نشيد هبم
ونشكرمه .اضطلع آباؤنا مبهمة الرتبية وأساتذتنا مبهمة التعلمي ،ولكن مول أصدقاؤنا الهيود املغاربة
دراساتنا العليا ،وبفضلهم ،نتقلد اليوم مناصب إسرتاتيجية يف اجلامعة.
دمحم حامتي
بادئ ذي بدء أود أن أشيد بسميون لييف ،ألنه ترك لنا ذاكرة غنية وموروثا ثريا ،السميا أنه استطاع أن
يثبت أن العيش يف احلارض والتفكري يف املستقبل ال تتحقق اسمتراريته إال إذا اكن هناك اهمتام مبا
مساه إرث األسالف.
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اكن يقول دامئا « :إن الصالة يف الكنيس ،أمر مجيل .بيد أن الصالة يف كنيس يعود للقرن الثامن عرش
يف مالح فاس ،ذلك أمر خمتلف» من املؤثر دامئا زيارة مقربة ،والسميا يف إعطاهئا معىن لنسب األسالف.
وبذلك جنح لييف يف أن يزرع يف أنصار دينه احلب ،التقاليد ،محاية وتعزيز الرتاث املادي .أرغب يف أن
أحدثمك عن هذا االهمتام بالرتاث الهيودي .إذ يندرج يف إطار إعادة تشكيل اهلوية املغربية .لطاملا قيل
أن املغريب سعيد ،ألنه اكن عربيا ومسملا من وجهة نظر اهلوية .واسمتر ذلك منذ الثالثينات ،منذ الظهري
الرببري ،منذ أن قام عملاء الدين بوضع قواعد للهوية املغربية.
رحيل الهيود يف امخلسينات والستينات أفرز ما أمساه فيكتور مالاك «هيود الصمت» .نصل إىل املسرية
اخلرضاء وما تالها من إعادة تشكيل اهلوية .مث جاء بعد ذلك إعادة االعتبار للغة األمازيغية واكتشاف أن
اهلوية املغربية متعددة األبعاد وأن هناك مكونات عديدة يف هذه اهلوية  :األمازيغية واإلفريقية...
حيهنا ،أعدنا االعتبار لملكون الهيودي .اكنت سنة  1977حمطة جد مهمة يف تارخي الهيودية املغربية ،ألنه
يف إرسائيل وصل حزب الليكود إىل السلطة من خالل الفوز عىل حزب العمل .يعود الفضل جلزء كبري
يف هذا التغري إىل الناخبني السافردمي والذين يشلك املغاربة غالبيهتم .هنا ،الهيود املغاربة الذين أرادوا
يف السابق أن يصريوا أشكناز ،أعادوا اكتشاف هويهتم وتراثهم وردوا له االعتبار ،يف إسبانيا وأيضا
يف املغرب .هناك رجل ذيك جدا وجد سبيل االستفادة من إحياء هذه اهلوية  :إنه صاحب اجلاللة الراحل
احلسن الثاين .لقد اكن يف حاجة إىل هذا اللويب ،ولقد استمثره .نتذكر جيدًا انعقاد تلك الندوة العظمية
حول اهلوية واحلوار يف باريس سنة .1977
وبعد هذه الندوة ،أطلقت عدة مبادرات ،إذ وضع جملس الطوائف الهيودية باملغرب سنة  1986برناجما
مخضا من أجل إحياء السياحة الهيودية عن طريق تجشيع اهليلولة ،تندرج مضن جولة ملدة مخسة عرش
يوما .ال أملك الوثيقة اآلن ،ولكن جند ذلك يف مقال يمت إرساله للك اجلاليات املغربية يف العامل مفاده :
«إهنا فرصة إحياء الهيودية املغربية».
وعىل صدى هذا البعث واإلحياء ،مت إنشاء االحتاد الدويل للطوائف الهيودية باملغرب برائسة دافيد معار،
وأعيد النظر يف املكون الهيودي لتارخي املغرب والتعامل مع قضية الرتاث املادي .ال أدرج يف احلديث
الرتاث غري املادي ذلك ألن اجلامعات اإلرسائيلية تضطلع باملهمة .يوجد مقال مهم جدا لاكتبه سميون لييف
يعدد فيه مواقع الذاكرة اليت وجب إنقاذها ،ويؤكد عىل كوهنا تراثا مغربيا بالنسبة له ،وليس فقط قضية
تتعلق بالهيود.
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ال ميكن للدولة املغربية ،بطبيعة احلال ،أن تتلكف باألمر ألن وزارة الثقافة ال متلك من املزيانية ما يكيف
لتغطية مجيع املصاريف .وبالتايل يقع عىل عاتق الطائفة مسؤولية إعادة تأهيل هذا الرتاث .مفنذ المثانينات،
بدأ األمر لكه بافتتاح كنيس بفاس ،ومازلت أتذكر جدا ذلك اليوم حيث متت دعوتنا إىل جانب املدير السابق
لليونيسكو ألبري ساسون.
يمكن التحدي االسرتاتيجي بالنسبة لملغرب يف الوصول إىل سقف عرشين مليون ساحئ يف السنة ،حيث
تراهن بعض البلدان عىل السياحة الشعبية ،بيمنا هيدف املغرب إىل تطوير سياحة اجلودة .ال أعرف األرقام
بالضبط .إال أن التقديرات اليت تفيد بوفود عرشين مليون إرسائييل إىل املغرب تبدو يل مبالغة فهيا .ويف
هذا الصدد ،فإن الرتاث الهيودي املدجم يف اجلوالت داخل املدن والقرى ذو قمية جاذبة مكا يعزز هذه
السياحة الدينية .الساكن يرحبون هبم جدا ،أرى ذلك جيدًا أثناء القيام جبواليت يف فاس ومكناس ويف
اجلنوب ،السميا إذا تعلق األمر بالسياحة الهيودية ،دون طلب اجلنسية ،ألن هناك صلة تتجدد .باإلضافة
إىل ذلك ،هناك ذاكرة منبعثة ومعززة ،ومن هذا املنطلق ،فإن االهمتام بالرتاث الهيودي يعد مبثابة رأس
مال بالغ األمهية يف إعادة تشكيل اهلوية املغربية ،مسملة اكنت أم هيودية.
كرمية اليرتيب
أصبحنا نتحدث اليوم عن الرتاث الثقايف الهيودي ،وأعتقد أنه من األفضل إضافة لفظ «احلفاظ» ،إذ أن ما
يعنينا هو احلفاظ عىل هذا الرتاث .حصيح أن الرتاث موجود يف ماكن ما ،خمبأ .أتوجه هنا بالكالم إىل
بول  :أنت عاشق كبري للفن ،ومتلك واحدة من أمجل املجموعات ،ما هو سبيلك للحصول عىل هذه األشياء ؟
هل للعاطفة الوطنية دور يف ذلك ؟ عندما ميلك خشص شيائ يعود ألسالفه ،فإنه يكون من الصعب جدا
االنفصال عنه ،ولو حىت لعرضه داخل متحف وليس لالستعامل الخشيص.
هل يستطيع الناس االنفصال بهسولة عن األشياء اليت احتفظوا هبا ملائت السنني ،واليت ورثهتا أجيال عن
أجيال ،ونطلهبا مهنم بامس املغرب والذاكرة ؟ إن األمر أشبه بأن تطلب من أم أن تسملك ابهنا ،أليس يف
ذلك انزتاع ليشء مثني استمثروا فيه ذاكرهتم ؟ ميكن أن يكون ذلك اليشء عبارة عن مالبس ،جموهرات،
أو حىت خمطوطات .كيف تفعل ذلك بول ؟
بول دحان
لإلجابة عن هذا السؤال ،سوف نعود ليشء سبقت اإلشارة إليه  :مسألة الذاكرة .يتحرك الناس خاصة يف
جممتعات منطقة البحر األبيض املتوسط ،بفكرة أن حيمثا ذهبوا سيكون أفضل حال من حيث أتوا .فهؤالء
رحلوا يف غالب األحيان تاركني لك يشء خلفهم ،لتغيري لباهسم وجموهراهتم ...فإن العالقة مع الذاكرة
يه األمه .إن السؤال الذي يؤرقين لك يوم فميا خيص املغرب ،الذي أعرفه قليال ،ملاذا يريد لك الهيود
العودة إىل هذا البلد بالذات .يوجد هيود يف العامل بأرسه ،مشتتني يف لك ماكن .حاهلم حكال املغاربة
نوعا ما  :حيث جندمه حىت يف فنلندا وأماكن أخرى .ينطبق اليشء نفسه عىل الهيود .ولكن ما الذي جيعل
من الهيود املغاربة الهيود الوحيدين الذين يعودون إىل موطهنم ،ويرتبطون ارتباطا وثيقا به ؟ طرحت عىل
نفيس هذا السؤال  :ملا يتوفر املغرب عىل هذا النوع من اجلاذبية والرغبة ؟ يف اعتقادي أن األمر معقد
جدا مكا ال أملك جوابا شافيا ،ولكن ال نستغل كفاية هذا اإلحساس الذي جيعل اليوم ،عىل سبيل املثال،
يف إرسائيل هناك انتشار املوسيىق األندلسية واليت تهشد انتشارا أكرث يف املغرب عىل ما أعتقد .إنه
ألمر مدهش ! حقا ،لك يوم ،هناك يف خمتلف مدن البالد طلبات حلفالت املوسيىق األندلسية اليت جتذب
ما بني  300و 3 000خشص .بالتايل فقد اجتاحت هذه املوسيىق هذا البلد املكون أساسا من األشكيناز.
ملاذا ؟ ذلك ألن املوسيىق تأخذك إىل ذاكرة بعيدة وهتدئ الروح .من املذهل رؤية ماليني الناس ،مل يولدوا
حىت يف املغرب ،حيبون ويذهبون لدراسة املوسيىق العربية ،تأديهتا مكا لو اكنت تسكهنم.
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إهنم ظواهر الذاكرة ويف تقليد الهيودية ،عندما تدخل كنيسا ،أبيات معلقة عىل سبيل املثال مع فتائل
صغرية تيضء هذه النصوص .ليس فقط إلعطاء الضوء لألخشاص الذين يقرؤون هذه النصوص ،إذ أن
هذه األبيات يه عالمات ألخشاص متوفني  :إهنم هنا لتذكري مسمتر بانمتائك إىل تارخي ،وبكونك حلقة من
حلقات التارخي وبه وجب التذكري بأن أسالفك مروا من هنا .لقد رحلوا جسديا ،ولكن يف الثقافة الهيودية،
فإنك ترامه من الوالدة حىت املامت .توجهوا إىل مقربة تطوان وسوف جتدون عىل القبور  :هناك أنواع من
مجاعات الضغط (اللوبيات) .جندها عىل الكفن .تشري إىل أن اجلسم خيتيف لكنه ينقل إىل األطفال تقاليد
عريقة .واألمه من ذلك ،أهنا ليست مادة جمسي ،لست أنا.

مل تبدأ حيايت بوالديت ولن تنهتي مبويت  :مهدي هو أساليف .من املهم جدا للك ثقافة أو لك حضارة أن
حتافظ عىل هذه الذاكرة اليت تضيع وأعتقد اليوم أن الوضع طارئ يف املغرب ،بل أيضا يف أماكن أخرى.
ميكن أن تسهتوينا املوسيىق اجلديدة ولكن دون أن هنجر املوسيىق القدمية ،ألن املسألة ال تتعلق بالطراز
وإمنا باحلفاظ عىل التقليد .مهميت اكنت مجع أكرث من  3 000قطعة ،وأكرث من  100 000خمطوط عن
املغرب ،بالعربية والعربية والربتغالية واالسبانية ...إهنا وسيلة احلفظ إذ أدرك أن أطفالنا سوف يؤاخذوننا
عىل عدم إطالعهم بوجود تارخي من قبلنا بل تارخي غين .لقد فعلت ذلك لنفيس أوال ،ولكن مقت به كذلك
للحفاظ عىل التقاليد.
يعيش اليوم عدة مغاربة يف اخلارج ،جيهلون أصوهلم وتارخيهم ،فال جيب أن نتعجب إذا أصبحوا من
أنصار التطرف الديين ،األصولية ورمبا اإلرهاب ،ألننا ال نشيف غليلهم بإخبارمه من أين أتوا .هذا التناقل
مهم جدا وأنا أرص عىل ذلك ألن هذا معيل منذ ثالثني سنة ،حيث أقمي معارض ،وأبني هلؤالء الشباب
املغاربة أن علهيم االفتخار بأصوهلم وتارخيهم ،رشيطة أن يعرفوه ،حيث إن األشياء ال تكون هلا قمية إال
إذا ملس الناظر جوهرها.
احلجر ال تارخي له ،يبىق فقط جحرا ،ولكن عامل اآلثار يعمل ما ينطوي هيلع .لذا وجب بعث احلياة يف
األشياء ،ألن أناسا قدموا حياهتم يف سبيل ذلك ،دفعوا دماءمه ،فال ميكننا نسياهنم واعتبار أنه إذا مات
يشء فهو مل يعد موجودا .وما حيز يف نفيس أنه يف املغرب ليست هناك لألسف أصواتا اكفية ترتفع
لتقول أنه يف هذا البلد ،عاش هيود وتركوا بصامت ما تزال حية ،يف غفلة منا.
322

أنا عىل سبيل املثال ،لست هيوديا مغربيا ،أنا أيضا مسمل وأمازييغ كذلك ،ألنين شئت أم أبيت ،فإن ذلك
جزء من تارخيي وبنفس الطريقة اليت عشت هبا يف الدول االسكندينافية ،فال ينبيغ ألحد أن يقرر هوييت.
األنا هو ترامك لك يشء أدرجته.
كرمية اليرتيب
أشكرك ،لقد هيأت انتقايل .قبل أن أجيبك ،أود أن أرحب حبضور عبد القادر الرتناين ،نارش جمهتد !
أعرفه جيدا مكا أعرف لك العمل الذي قام به ليعد معنا ما اكن سينرشه .نتوجه بالهتنئة له أيضا عىل
الكتب امجليلة حول ذاكرة هيود املغرب الرشيق وحول املطبخ الهيودي هلذه املنطقة .وهذه يه طريقة حفظ
الذاكرة.
حتدثت ،بول ،عن املوسيىق األندلسية بيمنا حيرض معنا ذواق كبري وهو السيد اجلاميع .عندما كنت
أشتغل يف ديوان وزير الثقافة ،كنت أراك تأيت دامئا هبدوء وتردد أبياتا .كنت أرى فيك اإلنسان ولكن
أيضا الفنان .إنه من امجليل جدا أن يعيش خشص عدة هوايات تتاكمل فميا بيهنا .فهناك إذا ،املوسيىق
األندلسية ،ولكن هناك أيضا أغاين من املوروث الشعيب املغريب .عىل سبيل املثال ،غىن محيد الزاهر
أغنية رائعة يرحب فهيا بعودة جالل امللك احلسن الثاين إىل مراكش بعد طول غياب أحزن املراكشيني.
فأعادت رميوند البيضاوية تأديهتا.
ينضاف إىل ذلك املطبخ الهيودي ولن نستطيع أن نشكر زهور كفاية ألننا عندما كنا نزورك يف املتحف
مبناسبة املميونة ،اكن هناك دامئا ذلك البوفيه وتلك امجللة اليت تتكرر « :ترحبوا وتسعدوا» فنتشارك بعدها
الطعام .هذا يعين أن حفظ الذاكرة ال ينحرص فقط عىل الصعيد املادي وإمنا أيضا عىل الصعيد غري
املادي .هناك الغناء واملوسيىق واللباس خاصة تلك األزياء امجليلة املوجودة يف املتحف وأدعو الوجديني
إىل التوجه إىل الدار البيضاء وزيارة ذلك الفضاء حيث ترقد روح الراحل سميون لييف .زهور شديدة
احلرص عىل وجود لك يشء يف ماكنه.
عزيزي بول ،لقد قلت « :أعترب نفيس مسملا مكا أعترب نفيس أمازيغيا ».توجد فيك إذا لك تلك املكونات
اليت جتعل منك ما أنت هيلع اآلن .ال تتوقف أبدا عن الدعوة إىل لقاء اآلخر والتقامس ،مكا ترفض أي شلك
من أشاكل الومص  :ال تقول أبدا «هيودي» أو «مسمل» ردءا للومص .هل ميكنك أن توحض أكرث ؟
بول دحان
أعتقد أنه منذ اللحظة اليت نقول فهيا «الهيود» و «املسملون» ،فنحن نفصل ما ال ميكن فصله« .الهيود»
ماذا يعين ذلك ؟ ليس باليشء الكثري يف حد ذاته .إذ خيتلف هيودي من جنوب رشق املغرب عن هيودي
من طنجة .سوف يكون الهيودي املنحدر من تافياللت أقرب إىل األمازييغ من نفس املدينة عىل الهيودي
من طنجة .أنا معتاد عىل العمل مع األفراد ؛ للك إنسان قصة ،قصة معقدة وعليك التحدث إىل لك إنسان
حسب تعقيده وتارخيه .ومبجرد أن نقول «الهيود» و «العرب» ،فإننا نصنع خالفا ،مكا لو كنا يف ملعب لكرة
القدم حيث ال يرتدي املجشعون نفس الوشاح إذا فهم بعضا لبعض أعداء .يف رأيي ،علينا أن نتعامل مع
االختالف .تمكن ثروة اإلنسان  :يف قدرته عىل التعايش بدل االنفصال.
كرمية اليرتيب
زهور ،يف إطار املتحف ،لقد نمظت لقاء كبريا مع تالميذ ثانوية دياكرت بالدار البيضاء .لقد خصصت
اليوم لمل مشل املغاربة ،مسملني وهيود ،حبضور جوزيف شطريت الذي عرض مجموعة مجيلة جدا من
املجوهرات األمازيغية .هل ميكنك أن حتدثينا عن املتحف ليك يعمل امجليع مصري املجوهرات املستعادة
بامس الذاكرة ؟
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زهور رحيحيل
أود أوال أن أشيد حبضور السيد الرتناين ألنه رمز لذلك الشغف الذي محنله اليوم إزاء الثقافة الهيودية
يف املغرب .هناك مرحلة ما قبل سنة  1997ومرحلة ما بعدها .إذ هشدت سنة  1997إنشاء هذا املتحف
الهيودي املغريب ،املتحف الهيودي الوحيد املنشأ يف العامل العريب .وال أقصد العامل اإلساليم ألن هناك
أيضا املتحف الهيودي باسطنبول .هناك متحفني هيوديني مغربيني ،من بيهنم متحف بول دحان بربوكسيل.
ولتعليل هذا الشغف ،نذكر امجلعيات الناشطة يف عدة مناطق املغرب .جند أيضا أن لك اجلامعات املغربية
تشمتل عىل قسم خمصص للرتاث .نستقبل عرشات الطلبة من عقيدة إسالمية يف املتحف.

ولد هذا الشغف بفضل متحف الهيودية املغربية ،ولكن أيضا بفضل خلق مؤسسة الرتاث الثقايف الهيودي
املغريب .جيب اإلشادة اليوم بأربعة مغاربة والذين أخذوا مبادرة فتح فضاء ثقايف خمصص لرشح تارخي
الهيود ملواطنهيم املسملني  :سميون لييف ،جاك توليدانو ،بوريس توليدانو ،ليمشلهم اللـه برمحته ،وسريج
بريديغو .لقد اكن املتحف مبثابة مغاربة عىل قول سميون لييف ،والذي اكن يرغب يف أن نناديه «مشعون».
اكن يقول مثال عربيا مفضال مفاد «من مل مير من السبيل الضيق ،لن يعرف الطريق العريض» يصور هذا
املثل لك الصعوبات اليت اعرتضتنا لفتح هذا املتحف .فالعمل اليوم يف ميدان الثقافة وفتح متاحف ،أمر
يف غاية الصعوبة .باملناسبة ،أشكر بول دحان الذي وهب بني  1997و 2000مجموعة من القطع اليت
تندرج مضن الهيودية املغربية .من حسن احلظ أن بول دحان ميلك مجموعة مجيلة جدا ،وأعتقد أهنا فريدة
يف العامل .سوف نواصل العمل عن طريق تنظمي املعارض وتظاهرات ثقافية ،السميا بإعادة إحياء التقاليد
املشرتكة ،اهليلولة ،املميونة ،وإعادة بناء خمية السعف يف حديقة املتحف .أدعو املدارس لرشح ما هو عيد
العرش أو سوكوت (أو ما يطلق هيلع املسملون عيد النوالة).
كرمية اليرتيب
لقد حتدثت عن التالميذ من عقيدة إسالمية الذين يرتددون كثريا عىل املتحف ،واستقبلت طلبتنا ،وأنا أرحب
بذلك إذ كنت قد أرسلت طلبيت بالدكتوراه .ويدخل ذلك يف إطار درس حول األدب املغاريب باللغة الفرنسية
يف جامعة دمحم اخلامس بالرباط.
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لقد اكنت صدميت قوية عندما اكتشفت أنه ال يوجد مؤلفات لكتاب هيود .فأدرجت حيهنا وألول مرة مؤلفات
إدمون معران املاحل .مكا حيرض طالبان يف الدكتوراه أمعاال حبثية عن هذا األدب .أعود إىل دور املدرس
واألستاذ اجلاميع ،يف طريقة اسرتجاع وترممي وحفظ هذه الذاكرة عرب الكتابات واألدب .أتوجه باحلديث
يف هذا الصدد إىل زمييل وصدييق دمحم حامتي ،بكونك أيضا أستاذا جامعيا .هل ميكنك أن حتدثنا عن
جتربة اإلرشاف عىل أطروحات الطلبة اليت هتدف إىل حفظ هذه الذاكرة ؟
دمحم حامتي
سأحيك لمك عن قصة عايشهتا سنة  .1997قصدتين طالبة من تازة بعرض التجسيل يف رسالة الدكتوراه
حول موضوع هيود تازة .وقالت يل « :أليس هناك ما يديع للخوف من الرشطة ؟» مازلت أتذكر جيدا أنه
عندما جسلت رساليت ،شن أساتذة جامعة فاس احلرب (اختيار اللفظ ليس مبالغا فيه إذ اكدت زوجيت أن
تسقط اجلنني إذ بصفيت أستاذا للعربية ،اهتموها «بالتطبيع» مع إرسائيل ،ويه لكمة محشونة بالتوترات.
بعد مرور بضع سنوات ،اكن هناك عىل األقل حبث من أصل ست حبوث خمصصة للهيودية املغربية يف
اإلجازة لك سنة .ويف حبوث املاسرت يوجد عىل األقل أربع أو مخس مرحشني من أصل عرشين مرحش.
األطروحات اليت تعاجل موضوع الهيودية املغربية يف أقسام الدراسات اإلسالمية أو التارخي تقدر تقريبا
بأطروحة من أصل مخسة .بتنا نتحدث يف الوقت الراهن عن الهيودية بصفة أكرب يف املغرب .ويف براجم
التلفزيون أيضا .وندرج مواضيع جد حساسة ،مثل اهلجرة امجلاعية أو الصهيونية املغربية أو العالقات
بني املغرب وإسبانيا ،هناك حصف أسبوعية من قبيل «األيام» اليت تكتب عن هذه املواضيع يف صفحاهتا
واألوىل وحتقق مبيعات مهمة .ال ميكن تصفح جرائد املغرب السميا تلك اليت تصدر يف هناية األسبوع،
دون وجود صفحة عىل األقل محتل مقاال عن هيود املغرب .مما سبق ،نستنتج أن هناك رغبة يف معرفة هذه
احللقة من تارخي املغرب .مكا اكن من الالزم أن يستوعب طلبتنا أنه من املستعيص فهم التارخي املغريب
دون دراسة مكونه الهيودي.
عىل سبيل املثال ال احلرص ،ال ميكن فهم أحداث القرن التاسع عرش عمليا أو أاكدمييا ،دون األخذ بعني
االعتبار إهسام مدن مثل الصويرة .استنشقت األطروحات اليوم نفسا جديدا  :باملناسبة سوف نناقش
أطروحتني األسبوع القادم ،األوىل مبدينة فاس والثانية بالدار البيضاء ،واليت تثبت وجود طبقة بورجوازية
صغرية مكونة يف جزء مهنا من أولئك الهيود الذين أعلنوا عرص احلداثة وبفضلهم متكن املجمتع املغريب
من ختفيف وطأة االمربيالية واالستعامر ومواجهة التحديات اليت هشدها منذ سنة  1912عىل حنو رائع.
كرمية اليرتيب
شكرا عىل هذا التبادل رفقة دمحم حامتي وزهور رحيحيل وبول دحان إىل جانب السيد الرتناين .هل
تودين إضافة يشء سيدة رحيحيل ؟
زهور رحيحيل
يف الواقع ،موضوع حلقة النقاش هو الرتاث الثقايف الهيودي يف املغرب العريب .ولكن منذ البداية ،مل
نتطرق سوى للرتاث الثقايف الهيودي املغريب ألن اجلواب يوجد يف املغرب ،مكا أكد يل مسؤولون يف
التحالف اإلرسائييل العاملي أن العديد من الطلبة املغاربة يفحصون أرشيفهم ،عىل خالف اجلزائريني
والتونسيني .ينصب اهمتام العامل العريب اإلساليم أكرث فأكرث حول ترممي ودراسة واستكشاف وحفظ
وتعزيز ذاكرته وهويته الهيودية .عندما نقول إن مسملني يشتغلون عىل الهيودية املغربية ،فإننا نمطنئ عىل
املستقبل .نتوفر ،اليوم ،يف املغرب عىل متحف ونرمم املعابد الهيودية .يعترب املغرب البلد الوحيد العريب
اإلساليم الذي يهشد مثل هذه املبادرات .لقد مقنا برتممي أحد عرش معبدا وسوف نفتتحهم مكآثر.
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لقد أصلحنا مائة واثنتني وستني من املقابر الهيودية يف لك منطقة ،وهذه مبادرة فريدة من نوعها يف العامل.
ويربهن ذلك عىل األمهية اليت يولهيا املغرب هلذه الثقافة .باملناسبة ،اكن يقول يل مشعون يف هذا الصدد،
إن مستقبل الهيودية هو املغاربة املسملون.
بول دحان
لملواصلة يف نفس االجتاه ،أظن أننا نعيش يف عرص له طابعه اخلاص ومهم جدا من حيث عالقته مع هذه
الذاكرة .يبدو يل أنه ليس من حمض الصدفة ألننا نتحدث عن الطائفة الهيودية املغربية ولكن هناك أيضا
وبلك تأكيد لك األمازيغ .أعتقد أن لك طائفة انطوت وظلت حبيسة الطائفية مفآهلا املوت.
إذا فالتنوع هو غذاء التواجد يف عامل أمشل بكثري فتنبه البعض يف املغرب إىل أمهية هذا التنوع ألهنا
أنقذت املغرب مما هشدته بلدان عربية أخرى .أظن أننا ال نتحدث عن مغرب واحد ،وإمنا عن مغرب متعدد،
إهنا ثروة كربى .إن محاية الرتاث والتارخي أمر يف غاية األمهية.

كرمية اليرتيب
لنقف عند لكمة «التنوع» وعند عبارة زهور «مغرب متعدد» .إهنا ثروة أنقذت املغرب من عدة أشياء وسوف
نواصل االبتعاد عهنا ما دمنا حتت جناح التنوع وقبول اآلخر رمغ االختالف .وهلذا الغرض بالذات ،مقت
حبث الطلبة عىل قراءة الكتاب الصغري ألمني معلوف «اهلويات القاتلة» .يوحض الاكتب كيف ولد يف لبنان
وترعرع يف فرنسا وأن انمتاءاته املختلفة يه أساس ثرائه .اللكمة للحارضين يف القاعة.
بدر الدين فاليل بابا
أشعر بالغبطة وأنا بينمك وأشكرمك جزيل الشكر عىل ما تبذلون من جهد من أجل احلفاظ عىل هذا
الرتاث .أخص بذكري زهور اليت تعرفت إلهيا منذ حوايل سنة وذلك عقب وصول أصداء إىل مساميع
حول هذا املتحف الهيودي املغريب مث توجهت لزيارته رفقة عائليت .لقد استقبلتنا زهور ورافقتنا يف جولة
يف املتحف .مل تكن تعرفنا بيد أهنا منحتنا تقريبا ساعة من وقهتا .أنصح امجليع بزيارة املتحف  :ليس
كبريا يف املساحة ولكن غين جدا فتشعر مبغربيتك أكرث بعد انقضاء الزيارة .ندرك جحم املسؤولية اليت
تقع عىل عاتقنا.
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قالت زهور إنه من الواجب احلفاظ عىل هذا الرتاث ،والذي مت إدراجه اآلن يف الدستور  :لدينا هوية متعددة
واملكون الهيودي جزء مهنا .واجلدير بالذكر أنه مكون قدمي جدا وعريق  :إذ نتحدث عن  3 000سنة .مت
العثور عىل شواهد قبور للهيود يف األطلس الصغري ،واليت قد تعود إىل  2 500سنة.
فعندما نتحدث عن الهيود وعن املسملني ،فإننا نرتكب خطأ رمبا ،ألنه بالعودة إىل أصولنا العرقية فإننا كنا
أمة واحدة .حيث اكن جزء منه هيوديا ،واآلخر مسيحيا مث أىت اإلسالم فاعتنقنا الديانة اإلسالمية ولكن ،يف
ماكن ما ،ما زلنا أمة واحدة .قال بول بأنه مسمل وهيودي وأمازييغ يف جزء منه ،حنن لكنا أفارقة وأمازيغ
وعرب وأندلسيون وحسانيون وهيود ومسملون .إذا مل حنافظ عىل هذا الرتاث الذي يغنينا ،سوف نفتقر إىل
يشء ما .زهور ،لقد أوردت يف حديثك مسؤولية املغاربة املسملني يف احلفاظ عىل هذا األخري .وقول ذلك
أمر مهم جدا إذ حلسن احلظ أننا نمسع اآلن عن مبادرات مغربية مسملة من أجل احلفاظ عىل هذا الرتاث.
أود أن أتلكم عن أولئك الذين شاب شعر رأهسم ،الذين ولدوا بني األربعينات والستينات .نتحمل درجة معينة
من املسؤولية ألننا عشنا يف مغرب عاش فيه مائت اآلالف من الهيود جبوارنا .لقد درسنا معهم وحضكنا
معهم ولعبنا معهم ...وأنا واحد من الذين خالطوا الهيود يف فاس ووزان ،تلك املدينة الصغرية اليت اكنت
تعيش فهيا طائفة هيودية كبرية ،وكنا نلتيق هبم مكا كنا نتقامس لك يوم طعامنا .إننا محنل قدرا من
املسؤولية وجيب االضطالع هبا.
أود أن أشري أيضا إىل القضية الفلسطينية .يدافع املغرب عن حق هذه القضية مبا يف ذلك الهيود .أعيش
يف مونرتيال حيث ستنعقد قريبا الدورة  38ملهرجان السفاردمي .مفنذ مثانية وثالثني عامًا تنظم طائفة
السافردمي ،اليت تتكون أساسا من الهيود املغاربة ،هذا املهرجان مع تواجد دامئ لملوسيىق األندلسية.
وسوف تغين هناك فتاة مغربية من طنجة تدىع لعبيد .لقد خلقت هذه الطائفة مجعية تمسى «الذاكرة
واحلوار» ،واليت تنشط يف جمال الدفاع عن القضية الفلسطينية .أخمت بطرح سؤايل عليمك مجيعا والسميا
بول دحان .يقدر عدد الهيود املغاربة حاليا حبوايل مليون ،حيث يعيش نصفهم يف إرسائيل والبقية يف
أماكن أخرى .أعتقد أنه من املمكن أن يلعبوا دورا فعاال يف إجياد حل عادل ودامئ يف الرشق األوسط ،مبا
يف ذلك الشعب الفلسطيين ،وهذه الفرصة ال تستغل مكا ينبيغ .إذا كنت تشاطرين الرأي ،فكيف ميكن
استغالل هذه الفرصة ؟
معاذ اجلاميع ،وايل جهة الرشق
احمسوا يل أن أنزع قبعة الوايل .بادئ ذي بدء أتوجه بالشكر إىل وجدة ،إذ بفضل املعرض املغاريب
للكتاب تتسىن لنا فرصة القيام مبثل هذه املناقشات ،اجلد منفتحة .نتجاذب أطراف احلديث حول هذه
اإلشاكلية إال أنه ال ميكن ذكر هيود املغرب دون احلديث عن دبدو .أشعر باالستغراب إذ أوردنا احلديث
عن فاس والصويرة والدار البيضاء واملتحف ومل نذكر املوقع الذي يبعد ببضع كيلوميرتات .دبدو ،يأيت
إمسها من دافيد باالسبانية ،مدينة حترض فهيا الذاكرة الهيودية بقوة .سوف يكون من املثري جدا القيام
بورشة هناك بعد مغادرة هذه القاعة ،واحلديث عن احلضور الهيودي باملغرب .إن حظنا وافر بامتالك هوية
قدمية تعود ألكرث من  3 000سنة .إن األديان ،يف رصامهتا ،ال هتمين  :فيف البداية لكنا مغاربة .هل
ميكن لخشص أن حيدد يل ما إذا اكنت «دورة العروسة» يف الزواج املغريب عادة هيودية ،إسالمية أم
مسيحية ؟ نفس اليشء بالنسبة للحناء .أصبحنا نشاهد اليوم باقة الورود واحللوى ،لكها عادات أوروبية.
إن حفالت الزفاف عبارة عن مزجي ،حىت املصطلح الذي يقال يف «دورة العروسة» «عباها عباها» أصله
هيودي ،دخل يف دارجة لك املغاربة .ميكن أن نعود بالتارخي للحديث عن خروج املسملني من إسبانيا ونتلكم
عن إشبيلية واحلرب بني األديان ...إهنا قصص جيب تلقيهنا لنظهر ألطفالنا أن املغرب بلد متعدد وغين.
شارك مشعون ،يف إنشاء متحف املوسيىق األندلسية ،يف منطقة احلبوس بالدار البيضاء .لقد ساعدنا
كثريا خبربته املتعددة املشارب .جسلت مالحظتني ،األوىل هتم املتحف والثانية بول.
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إذا أردت أن أشرتي اليوم آلة موسيقية من أجل االحتفاظ هبا يف املغرب ،وليس يف مقدوري دفع
 80أو  100 000درمه للحصول عىل آلة عريقة .أشعر باالمطئنان عندما تغادر آلة أو خمطوط
أرض املغرب وتكون يف حوزة بول .إال أنين لست واثقا من بقاء لك اآلالت يف حوزة بول ألن
اإلنسان بطبيعته زائل .جيب أن تعود هذه اآلالت واملخطوطات إىل املغرب .جيب أن حنافظ عىل
ذاكرتنا ،وإذا أردنا أن نتشاركها مع اآلخر ،فاملغرب أوىل بالقيام بذلك .تعرفون تلك املكتبة يف
إرسائيل اليت تضم أكرث من  900قرآن كتبه مغاربة خبط اليد .ال توجد يف املغرب لذا أقول :
أن هناك خطر .علينا أن ندرك واجبنا يف تصدير معارفنا الفنية وتارخينا ،رشيطة احلفاظ علهيا يف
أرض الوطن .ليس من الطبييع أال نتوفر بنفس القدر من عدد القطع املوجودة يف املتحف الهيودي بالدار
البيضاء أو عند بول بربوكسيل .ميكن إنشاء ملحق وليس العكس ،لذلك أكرر عىل وجود خطر ألنين خفور
جدا باجلانب الهيودي .فعندما نقول إن مشعون ،رجل متبرص للغاية ،قال إن مصري الذاكرة الهيودية سوف
يكون بني أيدي املغاربة  :هل يعين أنه يف يوم ما لن يكون هناك هيود يف املغرب ؟ أعتقد أنه أراد أن يقول
ذلك ،يف الواقع إن حاالت العودة ضئيلة جدا ،يف حني يتعلق األمر مبغاربة شعورمه جارف .أالحظ ذلك
يف املناسبات أثناء االحتفال باألعياد أو عندما نستقبل هيودا قادمني من نيويورك ومن مجيع أحناء العامل.
يشعرون مبغربيهتم ،ميكن معاينة هذا عرب اليوتوب الذي مينحنا إماكنية مشاهدة لك هذه االحتفاالت .وإين
أشعر باألسف ألننا ال نستفيد يف املغرب من هؤالء الناس النوابغ واملثقفني وغريمه أيا اكنت ديانهتم.
كرمية اليرتيب
إهنا دعوة من القلب ،من مغريب يرغب يف احلفاظ عىل هذا الرتاث حىت اليضيع ويندثر ،حصيح أنه بني
يديك بول ،نعرف ذلك ولكنين أظن أنه جيب عليك أن جتيب السيد اجلاميع.
بول دحان
أجيب أيخ ،من الواحض أنين عندما اشرتيت ومقت بتجميع لك هذا ،اكن هديف األول احلفاظ هيلع من
االندثار ،هذا ما نمسيه بالعربية «اإلصالح» .ما اشرتيته ،ال أملكه إال بشلك نسيب ،املخطوط ينيمت
للخشص الذي كتبه ،والقطعة ،للخشص الذي صنعها ،سواء اكنت لوحة لرمرباندت أو ألي أحد آخر .الناس
الذين يرغبون يف الرشاء أو يقومون باملضاربة املالية ال خيرجون عن النطاق االقتصادي .ما هيمين أنا،
هو نقل الذاكرة واحلقيقة التارخيية للبرش .أنا مستعد ،غدا ،أمام امجليع ،إلعطاء مجموعة تقدر باملاليني
ملؤسسة مغربية ،يف الوقت الذي سيتبني يل أن هذه املؤسسة قوية مبا يكيف لنقلها .لن أخزن مجموعيت
بشلك مؤقت يف بلجياك حيث أعيش وحيث سأعيش مائة وعرشين سنة أخرى ،متنحين وقتا للبحث معن
سيحافظ عىل مجموعيت ،سأمنحها ملن هو مقتنع مبثل قناعيت ،ألنين أعرف أن لك هذا ليس ملكنا ،ولكن
ملك صانعيه ،وهؤالء صنعوه مفكرين فمين سيأيت بعدمه ،ال من أجل املضاربني باألموال.
كرمية اليرتيب
كنت طالبة يف مركز األحباث الهيودي يف املغرب .لكام ذهب طالب الدكتوراه إىل االجمتاعات  -بإماكن
السيد يتيمي أن يهشد  -روبرت الرصاف ،ميشيل بوطبول وألربت ساسون ،اكنوا دوما حارضين لنقدم
هلم تقارير عن مدى تقدمنا يف أطروحاتنا .اكنوا يقولون لنا شيائ سأكرره اليوم « :منني نكونو كنضحكو
خاصنا نكتبو ،باش منني نكونو كنتخامصو جنبدو ونبداو نضحكو»« ،عندما نضحك  ،علينا أن نكتب ،حىت
إذا جتادلنا خنرج ما كتبناه ونضحك» .أنت تفهم معىن هذه احلمكة يا بول .حنن نناشدك ،أنت وإنسانيتك،
ال أقول بأنه علينا أن نأخذ منك لك يشء ولكن فكر قليال هبذا املغرب الذي محتل يف قلبك  -كن كرمياوشاركه معنا.
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بول دحان
هناك شاهد هنا ،هو إدريس خروز ،الذي نقلت لديه مخمسائة قطعة لملكتبة الوطنية املغربية من أجل عرض
تارخي املغرب ،سأسمتر يف القيام بذلك.
دمحم حامتي
أعتقد أننا نسري عىل الطريق الصحيح ،وعالوة عىل ذلك ،يف اآلونة األخرية ،خشص ما  -أحييه ألنين أعزه
كثريا ،جامع بيضا  -استطاع استعادة جزء كبري من أرشيفنا املخزن لدى األمريكيني و يتفاوض اآلن مع
احللف اإلرسائييل الدويل من أجل احلصول عىل العديد من الوثائق ،أود أن أقول أن ذاكرتنا الهيودية يف
أيادي أمينة وأنا واثق يف املستقبل .حتدثت مع وزير الثقافة اجلزائري السابق حول ما حيدث يف املغرب
فقال يل « :أنمت تسبقوننا مبائة عام عىل األقل مع أن اجلزائر بلد ذو تارخي غين جدا» .هذا يعين أن حىت
ساستنا يدركون الرضورة امللحة ،والكثري مما ينبيغ معله وبالتايل فأنا عىل ثقة .األاكدمييون ،احلكومة،
املجمتع املدين ،واملتحف  ...لك هذا جيعل ذاكرتنا الهيودية يف احلفظ والصون .بول ،عندما تريد كتابة
وصيتك ،كن كرميا !
السيد الرشفاوي
أنيمت للعامل امجلعوي ،أعتقد أن اهلويات ليست مميتة فقط .اليوم  ،نقول أن النجاح هو االختالط ،نتحدث
عن هذا كثريا يف الضوايح ،كيف ميكن لألاكدمييني دراسة العوامل اليت متكن العيش مع لك هذه
اهلويات ؟
كرمية اليرتيب
أعتقد أن األستاذ اجلاميع يعتقد بشدة أن اهلوية جيب أن تكون متعددة ألننا نعيش يف عامل متعدد .قلت
بأنين فوجئت بأن أمعال مؤلف مثل إدمون معران املاحل ال توجد يف الربناجم .اليوم ،إذا كنمت تريدون
احلصول عىل الرتخيص اجلديد املقدم منذ أقل من أسبوع إىل الوزارة ،ستجدون إمسي مع الشعبة،
وستجدون إمس إدمون معران املاحل .جيب عىل طالبنا واجليل الصاعد معرفة هذا اجلزء ،ليس فقط ألنه
مهم ولكنه مرشوع يف تارخي املغرب .اليوم ،قد تكون هذه املائدة املستديرة جمرد بداية ،هنا أتوجه باحلديث
للسادة اجلاميع والرتناين ،وأيضا منمظي املعرض  :ملاذا ال نقوم بندوة دولية تكون نقطة انطالقها بوجدة ؟
السيد الوايل مهمت بالثقافة وميكن أن يساعدنا أخشاص .األاكدمييون والباحثون مستعدون لملشاركة يف
هذا النقاش وجيب علينا أيضا التفكري يف إرشاك الشباب.
زهور رحيحيل
أود أن أضيف شيائ إىل ما قاله السيد اجلاميع  :لقد مقت بذكر دبدو ،منطقة مهمة تواجدت فهيا جالية
هيودية كبرية .حنن نعرف أن تسعة من لك عرشة من ساكن هذه املدينة اكنوا هيودا والبايق مسملني .أود
أن أعلن أنه يف الفرتة املمتدة من  27إىل  30أكتوبر ،ستكون هناك الدورة األوىل ملهرجان دبدو حول
اجمتاعات التارخي الهيودي واإلساليم ،واليت أطلقهتا مجعية حملية .جيب أن ندمع ونساعد مجعيات
الشباب املغربية اليت تعمل عىل هذا التنوع الثقايف وتجشع الطالب الذين يعملون عىل هذا الرتاث املتعدد.
حنن ال نساعدمه عىل االلتحاق باجلامعات الدولية الكربى ،بيمنا بدأ البحث يف الهيودية املغربية منذ
عرشين سنة مع املدرسة األمريكية واملدرسة اإلرسائيلية .املدرسة األمريكية تنرش دراساهتا باإلجنلزيية
واملدرسة اإلرسائيلية تنرش دراساهتا بالعربية .يف املغرب ،اجلديد اليوم هو أنه عندما نكتب عن الديانة
الهيودية ،يكون ذلك باللغة العربية.
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من اآلن فصاعدا ،لدينا نخستنا اخلاصة من القصة اليت تبدأ من الداخل .قالت كرمية إنه جيب علينا
تجشيع طالبنا وشبابنا وإعطاهئم منحا دراسية .عندما تدرس التارخي أو عمل اإلنسان أو عمل االجمتاع ،ال
يكون لديك ما يكيف من مال .إن مالحظة السيد اجلاميع حول هذا الرتاث املغريب الذي هنب وتناثر يف
مجيع أحناء العامل ،دقيقة للغاية .أقول أنه من مسؤولية الدولة املغربية واملؤسسات مثل واكلة جهة الرشق
اليت نمظت هذا املعرض ،تكريس مزيانية السرتداد القطع اليت تنيمت إىل الديانة الهيودية جبهة الرشق
مثال .إنه أيضا دور الرعاة واملؤسسات اليت أنشأهتا البنوك املغربية ،استعادة جزء من هذه املجموعة
املغربية الكبرية املوجودة يف اخلارج.
عبد القادر الرتناين
من املهم أن نعرف أنه يف املعرض املغاريب للكتاب األول لعام  ،2017اكنت هناك بالفعل مائدة مستديرة
حول تارخي الهيود يف املغرب وأصوهلم واملجمتع .واكن هناك أربعة أو مخسة من كبار املتخصصني مثل
أرييل دانان ،مدير املؤسسة .سأخربمك بيشء مهم ،يف هذا العام ،حرص املنمظون عىل إعادة جدولة
املعرض احرتاما لألعياد الهيودية .هناك القليل من األشياء اليت أود إضافهتا  :تلكممت عن 500 000
هيودي ،وفقا إلحصائيات  2016يف إرسائيل ،اكن هناك  750 000هيودي مغريب من السفاردمي ،يشء
آخر  :مميونة حيتفل هبا يف املغرب فقط .يف هذا العيد ،يفتح الهيود بيوهتم ابتداء من وقت معني الستقبال
أصدقاهئم ،وعندما يصل املسمل أوال ،يكون العام ممتازا بالنسبة للهيودي حسب األسطورة .حتتفل اجلالية
بإرسائيل مبميونة ،ألهنا عيد مغريب مائة باملائة .يف معرض السنة القادمة إن شاء اللـه ،ستكون هناك
دامئا طاوالت هيودية.
لكمة أخرية حول ما قاله األستاذ اجلاميع الذي ميلك دامئا أفاكرا مثرية لالهمتام ولكن صعبة التحقيق
من دون جد ومثابرة .بول ،جيب عليك التفكري يف هذا ،أطلق السيد اجلاميع هذه الفكرة اليوم وأنا أعمل
أنك رجل التحديات ،خالل ثالثة أهشر سنلتيق يف بروكسل ،ملاذا ال تضع جزءا من كنوزك يف متحف
افرتايض ،ستكون بداية جيدة ،أليس كذلك ؟
بول دحان
أوقع عىل هذا حاال.
معاذ اجلاميع
إذا اكن افرتاضيا ،فسيكون جمانيا .قال بول «أوقع» دعه حيتفظ باالفرتاض وجيلب لنا الكنوز هنا.
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املهاجر اليوم
رئيسة اجللسة  :موغييل أوڭري
عبد الرمحان رشيق ،بيوس ديالو ،نميب أونيسفوري
املشاركون :
ليىل العلوي
		
فضاء :
يوم السبت  20أكتوبر 2018
التارخي :
16 : 30 - 15 : 00
		
الساعة :

موجز مداخالت املائدة املستديرة
تعد السيدة موغييل أوڭري مواطنة عاملية بامتياز وذلك العتبارات خمتلفة .فهي شغوفة
بالبحث يف أدب الرحلة ،حيث تتجىل بوضوح فكرة العاملية .تشتغل أستاذة بلك من
إيطاليا وفرنسا وتشارك يف عدة مؤمترات مكا أهنا ترشف وتليق حمارضات ببلدان
عديدة .أما كتاباهتا الشعرية والقصصية ،اليت تعاونت يف بعضها مع رسامني متثيليني
مغاربيني ،فهي أيضا تعكس روحها العاملية دون أي لبس أو مغوض .وبالتايل ،فتعييهنا
عىل رأس املعهد الفرنيس بالرباط ال غرابة فيه بل يأيت تتوجيا ملسار طبييع .وأخذا
بعني االعتبار للك ما سبق ذكره ،فالسيدة أوڭري مؤهلة متاما لإلرشاف عىل هذه املائدة
املستديرة اليت تناقش موضوعا راهنا وشائاك للغاية .مكا يشارك يف تنشيط هذه املائدة
املستديرة الباحث يف عمل االجمتاع احلرضي األستاذ املغريب عبد الرمحان رشيق الذي
طاملا درس ظاهرة اهلجرة معوما ،حيث انكب عىل اهلجرة القروية خصوصا.
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يطرح األستاذ رشيق تصورا دوليا وتارخييا حول اهلجرة ،مكا أنه يليق الضوء عىل
خصوصيات الظاهرة بالواليات املتحدة األمريكية وأوروبا.
أما برفقة األستاذ بيوس ديالو ،الاكتب والصحيف واملسؤول عن مديرية الكتاب واملطالعة
العمومية بوزارة الثقافة املوريتانية ،فسنقف عىل تصور خشيص لتجربة اهلجرة من
إفريقيا ،حيث أنه خاض جتربهتا وعاش تفاصيلها .ويطرح بيوس ديالو تصورا يستحرض
فيه البعد القاري ،حيث يرى من خالله أن جممتعات أخرى وليس فقط املجمتعات األوروبية
مل تعد مستعدة الستقبال املهاجرين وأصبحت تعاين من «اخلوف من اآلخر».

من جهته ،حييك لنا نميب أونيسفوري بطريقة مؤثرة عن جتربته الخشصية مكهاجر
انطلق من الاكمرون حنو اجلزائر مث إىل مدينة وجدة املغربية بعد معاناة مريرة .ولقد
وجد أونيسفوري الشاعر يف معاناة أونيسفوري اإلنسان اإلهلام لنظم قصائده وختليد
امسه يف العامل ،أما أونيسفوري املفكر فقد خرج من هذه التجربة بنظرة نقدية حادة،
عكس ما يعرف عنه من لطف وحمل ،اجتاه دول االنطالق واالستقبال عىل حد سواء.
لقد أمجع املشاركون عىل أن تروجي اإلعالم األورويب املسيطر عىل الساحة الدولية
لملوقف األورويب دون غريه خبصوص قضايا وأزمات اهلجرة ال يليغ إشاكالت اهلجرة
القامئة عىل أرض الواقع مكا ال يليغ حقيقة مفادها أن حل جزء مهم من هذه اإلشاكالت
يستوجب إرشاك املجمتعات والدول اإلفريقية اليت فشلت يف متكني شباهبا من مستقبل
واعد ،يكون حافزا هلم للبقاء يف أوطاهنم .مكا أكد املشاركون أنه مازال بإماكن السياسات
الوطنية لعب أدوار طالئعية يف معاجلة هذه األزمة ،رمغ لك ما عرفه العامل من أزمات
منذ عرش سنوات عىل األقل.
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مداخالت املائدة املستديرة
موغييل أوڭري
مرحبا بامجليع .يسعدين أن أكون بينمك اليوم وأن أرشف عىل تسيري هذه املائدة املستديرة .سواء جئنا
من الضفة المشالية أو الضفة اجلنوبية لملتوسط ،فقضية اهلجرة قضية شائكة ومعقدة بالنسبة لنا مجيعا ؛
نناقهشا عىل صفحات اجلرائد وأثري اإلذاعات والرباجم التلفزية ...واألكيد هو أنه مل يعد ممكن غض الطرف
عن مأساة تفرق الشعوب وتأزم السياسات .حيرض معنا ملناقشة هذا املوضوع لك من عبد الرمحان رشيق
وبيوس ديالو ونميب أونيسفوري .شكرا لمك عىل تلبية الدعوة .أرى أنه من املفيد أن تقدموا أنفسمك للحضور
قبل بدأ النقاش.
بيوس ديالو
جئتمك من بلد الشعراء موريتانيا حيث أمعل حصافيا واكتبا .عينت مؤخرا عىل رأس مديرية الكتاب واملطالعة
العمومية بوزارة الثقافة املوريتانية .وأنا مهمت أشد االهمتام بقضية اهلجرة ألين عشت بدوري مكهاجر
بفرنسا بني سنيت  1995و ،2006حيث اشتغلت كصحايف متعاون مع وسائل إعالم خمتلفة مهنا جملة
« »Jeune Afriqueوإذاعة « .»RFIوأقد أتيحت يل فرصة االشتغال عىل موضوع اهلجرة بشلك أمعق من خالل
املشاركة يف معرض بعنوان «ال نسافر مكا اآلخرين».
عبد الرمحان رشيق
أنا باحث يف عمل االجمتاع احلرضي .حاصل عىل ماجستري يف عمل االجمتاع من جامعة ليون بفرنسا
واليت عشت فهيا ملدة تسع سنوات .نرشت مؤلفات عديدة مهنا «املدينة والسلطة باملغرب» الصادر سنة
 1995و«املجمتع مقابل الدولة  :احلراكت االجمتاعية واسرتاتيجية الشارع باملغرب» الصادر سنة .2016
ال أعترب نفيس خمتصا يف قضايا اهلجرة حىت وإن عشت التجربة ؛ لكنين بلك تأكيد كنت أجدها أمايم
عند اشتغايل عىل تمية املدينة يف ظل صريورة المتدن الكثيف اليت خلقهتا موجات اهلجرة القروية القوية.
وهكذا قادين معيل لالشتغال عىل اهلجرة القروية ليس فقط باملغرب وبعض بلدان ما يمسى بالعامل الثالث
بل أيضا ببعض الدول الغربية منذ بداية القرن العرشين ؛ فوقفت مثال عىل واقع غيتوات الهيود ومشلك
تكدس املهاجرين البولنديني مبدينة شياكغو األمريكية إىل حد أن وليام توماس ألف واحد من كالسيكيات عمل
االجمتاع األمرييك بعنوان «الفالح البولندي» الذي ناقش فيه قضية اهلجرة والعالقات بني اإلثنيات ،معمتدا
بشلك خاص عىل الرسائل املتبادلة بني املهاجرين وعائالهتم ببولندا.
نميب أونيسفوري
أنا من أوصول اكمريونية .نرشت عدد من املؤلفات .ومنذ طفوليت ،ظل سؤال واحد يسكنين طوال الوقت :
كيف أترك بصميت يف هذا العامل ؟ ولكام اجتاحتين حقيقة أنين سأغادر هذه الدنيا عاجال أم آجال ،وجدت
السؤال يطرح نفسه حبدة أكرب .لك يش يبدأ صغريا ،وكذلك اكنت مسرييت يف اإلجابة عىل هذا السؤال.
منذ نعومة أظافري ،أردت أن أكتب مذكرايت اليومية .فعرفت الحقا أنين سأكتب شيائ ممزيا للعامل أخلد به
إمسي .وهكذا ،لكام اغتىن رصيدي من املفردات واملصطلحات ،قلت يف نفيس إنه رمبا يكون يوم البداية أو
اإلنطالق ؛ لكن اليوم املناسب مل يكن سوى ذلك الذي هشد وفاة قريبيت ذات امخلس وعرشين سنة ربيعا،
واليت كنت أكربها بهشر وأسبوعني فقط .لقد اكن حزين عىل فراقها دافيع لكتابة أول أشعاري بعنوان
«موت الزهرة».
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اكنت قصيدة جد مؤثرة حىت أين حاولت ،يف اليوم املوايل للجنازة ،أن أكتب قصائد أخرى عهنا ،فاكنت
النتيجة والدة نميب أونيسفوري الشاعر .ومنذ ذلك العهد ،كتبت قصائد كثرية مهنا قصيدة سنتشارك معا،
وهاهنا يف إلقاهئا رسيعا .أريدمك أن ترددوا لكمة «أسود» لكام توقفت عن اإللقاء.
الليل
(امجلهور)  :أسود
الرتاب
(امجلهور)  :أسود
الفحم
(امجلهور)  :أسود
توجد أشياء لوهنا
(امجلهور)  :أسود
فملا ال يوجد رجل
(امجلهور)  :أسود
ليون اإلفرييق سيفضل أصله
(امجلهور)  :األسود
نعم ،سيفضل أصله
(امجلهور)  :األسود
سانغور سيفاخر باإلنسان
(امجلهور)  :األسود
بلك خفر ،أعلن سعاديت بأين مل أكن يوما إال رجال
(امجلهور)  :أسود
من ذا الذي يكرهين ألين ولدت
(امجلهور)  :أسود
من ذا الذي حيبين فقط ألنين إنسان
(امجلهور)  :أسود
مل أطلب حبمك فقط ألنين رجل
(امجلهور)  :أسود
يوما ما ،سأصبغ العامل
(امجلهور)  :أسود
يوما ما ،لن تصبغ
(امجلهور)  :أسود
حتت هذه المساء ،وحتت لك مساء ،لن أكون يوما إال إنسانا
(امجلهور)  :أسود
بورك لون رماد املوت
حالة الرجل املتلكم يف القصيدة يه حاليت إىل حد ما.
موغييل أوڭري
شكرا جزيال عىل هذه املقدمة الشعرية .سؤايل لضيوفنا الكرام  :هل اهمت أي منمك مبوضوع اهلجرة يف
املايض ،عملا أن موضوعنا هو اهلجرة يف الوقت املعارص ؟
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عبد الرمحان رشيق
مكا أرشت ،رسع المتدن الكثيف خالل القرن العرشين من وترية المنو الدميوغرايف بالبلدان الصناعية
مكا بالبلدان املستعمرة حيهنا .وهذا ما يفرس نشوء تكتالت برشية حرضية كبرية ومدن كبرية إبان عهد
االستعامر ،حيث طبق املستعمر سياسة ساكنية جديدة جشعت عىل جهرة األوروبيني ،وهنا أقصد بالدرجة
األوىل الفرنسيني مث اإلسبان مث اإليطاليني ،حنو مدننا بأعداد مزتايدة .أبرز مثال يف هذا الباب هو الدار
البيضاء ؛ حيث شلك األوروبيون ما يزيد عن  %30من مجموع املهاجرين بني  1930و .1940وخالل مدة
إقامهتم ،شيد املستوطنون جدران فصلهتم عن بايق ساكن املدينة اآلخرين .هذا الكالم ليس حكرا عىل
املغرب وحده ،بل يمشل اجلزائر وتونس وجزيرة الريونيون والعديد من البلدان اإلفريقية األخرى .لقد وضعت
جدران ال مادية قمست املجال بني الساكنة األوروبية ،قروية أو حرضية ،والساكنة املسملة اليت استقرت عىل
هوامش املدن .هكذا ،وخالل قرن واحد ،حتولت الدار البيضاء وتغريت بوترية رسيعة للغاية وانتقل تعداد
ساكنهتا من عرشين ألف نمسة إىل ما يزيد عن ثالثة ماليني نمسة .مل تشلك بايق املدن املغربية (فاس
ومكناس ومراكش )...أي استثناء ،حيث عرفت توسعا معرانيا كبريا حتت ضغط اهلجرة القروية.

نميب أونيسفوري
ال ميكن أن نكون مهاجرين اليوم دون أخذ ماضينا بعني االعتبار .وصلت إىل املغرب قبل تسع سنوات،
وميكنين القول أن الكثري من األشياء قد تغريت منذ ذلك العهد .عندما وصلت اكن أهل البلد كرماء ،مضيافني
وودودين للغاية يف تعاملهم وكالمهم ؛ أما اليوم فقد بت أحس مهنم ودا وترحيبا أقل .مفثال مل يعد يل يف
كسكس جرياين املغاربة نصيب بعد أن كنت أتلىق منه أربعة أطباق يوم امجلعة .حصيح أنه حتول صغري
لكن معناه كبري .هذا يعين أن املهاجر اليوم ال حيظى إال بالقليل من االحرتام .لقد تغري تعامل الناس مع
املهاجر دون أدىن شك .اكن املهاجر يف املايض يتلىق بطاقة اإلقامة فيتلىق معها أمال يف مستقبل أفضل.
أما اليوم فاملهاجر معرض للضياع وانزتاعه من جذوره أكرث من أي يش آخر .يكيف اليوم أن يفشل املهاجر
يف توفري عقد إجيار يك يصبح مهددا خبسارة لك يشء ،مبا يف ذلك بطاقة اإلقامة مكا حدث فعال للكثريين.
أن تكون مهاجرا ،فذلك يعىن من بني لك ما قد يعنيه أنك قد انزتعت من جذورك وانفصلت عهنا .مازلت أتذكر
سنوايت األوىل باملغرب ،لقد اكنت حبق سنوات طويلة من املعاناة.
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يف غالب األحيان ،كنت أتصل بأيم فأحيك هلا عن معانايت وخويف من «اآلخر» .ويف مرة من املرات،
سألهتا إن اكنت غرفيت ما تزال شاغرة ألنين بدأت أفكر يف العودة من حيث أتيت ،لكهنا أقنعتين بالتخيل
عن هذه الفكرة ملا قالت يل « :لقد سكن الغرفة أخوك الصغري من قبل واآلن يسكهنا ابن معك الذي هاجر
إىل املدينة رفقة زوجته ...والغرف امخلسة األخرى لكها مستعملة» .لكامت أيم مل حتمك عيل باهلجرة ،لكهنا
حمكت عيل بالعيش بعيدا عن بلدي والسيع بلك ما أتيت من قوة يف إجياد موطئ قدم يل هنا حيث أعيش.
وهذا ما أحاول فعله منذ أهنيت تلك املاكملة مع أيم .أن تكون مهاجرا معناه أنك من ينتظر حب واحرتام
اآلخر ...لكن لألسف ،هذا مل يعد ممكنا يف ظل همينة التطرف بلك ألوانه عرب العامل .أن تكون مهاجرا معناه
أن تواجه املوت وتتحدى شكك يف مستقبل أفضل ؛ ألن قتل الشك وإحياء األمل هو سبيلك الوحيد حنو هذا
املستقبل مادمت ال متلك يشء سوى األمل .أن تكون مهاجرا معناه أيضا أن تبيك أو تصيل أو متوت ،فيف
هناية املطاف لن يبىق معك أحد سوى الرب إهلك ورباطة جأشك وإقدامك أمام لك ما قد تريم به احلياة يف
طريقك .أن تكون مهاجرا ،فذلك يعين الصعاب ،املآيس واآلالم ؛ لكن التجربة هلا جانهبا الساحر الذي ال
يعرفه إال املهاجر  :متعة وثراء إنساين ولقاءات ال تنىس وخاصة األمل والسيع املتواصل حنو حياة أفضل
يف عامل لطاملا تقدم وازدهر بفضل اهلجرة واملهاجرين ،رمغ أننا ننىس ذلك يف كثري من األحيان.
بيوس ديالو
سأحاول الرتكزي يف مداخليت عىل املهاجرين يف وقتنا احلايل مبا أن متدخلني قبيل أحاطوا بالبعد
التارخيي للهجرة من زوايا خمتلفة .من الثابت أن املجمتعات تشلكها يف هناية املطاف طيور مهاجرة .وعىل
هذا األساس ،يصعب عىل أفراد أي جممتع كيفام اكن القول « :حنن الساكن األصليون هنا ،وحنن من
أسس هذا البلد ».ويف اعتقادي اخلاص ،ال أحد أي اكن ميلك أي أرض ،هذه امللكية بدعة .مجيعنا جئنا من
ماكن ما ؛ ولكنا غادرنا ماكنا ما .هذا حالنا منذ القدم  :نربط أطراف األرض بعضها ببعض .أتيحت يل
خالل اشتغايل عىل مؤلف بعنوان «من الوالدة حىت الزواج عند الشعب الفوالين» فرصة االطالع عىل مسار
الشعب الفوالين املتواجد بالاكمرون والنيجر ومايل وغامبيا والسنغال وموريتانيا ودول أخرى .يرحج أن
االنطالقة األوىل هلذا الشعب اكنت من مرص .واللغة القبطية والفوالنية رمبا فهيام ما يرحج هذا الطرح .حيث
تتوفران عىل مشرتك لفظي معناه يف اللغة القبطية «الفعل والتحرك» ومعناه يف اللغة الفوالنية «اكتشاف
أرايض وفضاءات جديدة» .لقد اسمترت رحلة الفوالنيني من فضاء جديد إىل فضاء أكرث جدة ،ويف لك مرة
اكنوا جيتثون جذورمه من حيث رحلوا ويبثوهنا يف تربة األرض اليت يرحلون إلهيا.
اسمترت رحلة الشعب الفوالين عرب حصراء املغرب وإمرباطورية غانا وموريتانيا .ومبا أن الفوالنيني مه رعاة
قبل أي يشء آخر ،فقد اكنوا يقتفون أثر املرايع أيمنا اكنت .وهكذا عرب الفوالنيون أرايض كثرية ال ميلكون
فهيا شربا ،لكها اكنت حمطات قبل الرحلة املوالية حىت عربوا هنر السنغال وصاروا عىل اجلانب اآلخر من
هذا البلد .أما احلديث عن اهلجرة يف أيامنا هذه فيدفعين دامئا إىل طرح مجلة من التساؤالت .امجليع
يالحظ أن قضية اهلجرة دامئة احلضور يف النقاشات السياسية وعىل وسائل اإلعالم ،حيث تسيطر املواقف
املتحزية والنقاشات املتشنجة .ترى ما السبب وراء ذلك ؟ هل تشلك الصعوبات االجمتاعية أو االقتصادية
اليت قد مير مهنا مواطنو بلد معني تفسريا ملا يواجهه املهاجر يف هذه البلد من رفض ؟ وهل من املعقول رفض
املهاجر بدعوى أن مواطين البلد أنفهسم ما عادوا يمتتعون بأساسيات العيش عىل حنو اكيف ؟ ينضاف إىل
هذه التساؤالت البعد الديين ،فتصبح األمور أكرث تعقيدا .عندما أشتغل اليوم بنواكشوط  ،مكا كنت أفعل
بفرنسا ،عىل قضايا اهلجرة ،أحس أن املشلك حقييق ويطرح نفسه بقوة عىل السلطات ،خاصة أن موريتانيا
باتت اليوم بلد عبور حنو املغرب مث أوروبا .لكام التقيت باملهاجرين ،رأيت يف أعيهنم اخلوف والقلق ،اهلوان
والضعف  :البطالة والبؤس يف البلد األصيل واحلواجز واملراقبة عىل حدود أوروبا .لقد وقفت عىل هذا
الوضع املعقد بفرنسا ببيوت املهاجرين حيث بدأت تأليف أول كتيب.
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يف يوم من األيام ،سنحت يل فرصة حضور فعاليات افتتاح شارع سانغور مبدينة إيفري من قبل مانويل
فالس كعمدة آنذاك .كنت قد فرغت آنذاك من نرش ديواين الشعري اجلديد «باكء البوابة» .وقد الحظت بإيفري
اهمتاما كبريا بقضايا اهلجرة عىل مستوى املؤسسات الرمسية واملجمتع املدين من خالل منمظات مثل
« »CIMADEأو جملة « »Cause communeاملهمتة بقضايا املهاجرين والالجئني .هنا ال بد من المتيزي بني
الفئتني ،ألنه يف حلظة معينة اختلطت األمور ومل نعد نعرف املهاجر الالجئ من املهاجر الباحث عن العمل.
املهاجر القادم إىل أوروبا اليوم ليس مرحبا به بتاتا ؛ أما الغربيون ،األوروبيون واألمريكيون ،فهم دامئا حمل
ترحاب باملغرب وموريتانيا والسنغال وغريها من البلدان حيث يقضون عطلهم أو يربمون صفقاهتم .معىن
هذا أن المشال حيل بديار اجلنوب والعكس غري حصيح .وهنا ختطر بالبال أسئلة كثرية وتتناسل  :ما معىن
أن يكون املرء مهاجرا ؟ وما معىن أن يكون املرء الجائ ؟ ما معىن أن يكون الواحد منا جمرد مواطن يف هذا
العامل يمتتع باحلق يف السفر ،ألن من طبيعة اإلنسان أن يسافر ويتنقل ؟ لطاملا سىع اإلنسان إىل اكتشاف
فضاءات جديدة .فملاذا سنقبل اليوم برؤيا الغرب اليت حتد فضاءات اهلجرة ؟ من يتلكم اليوم عن اهلجرة
بالشلك املطلوب ؟
لك ما نراه اليوم من صور وسياسات وتغطية إعالمية إمنا يه نتاج حالة الرعب اليت أنتجها الغرب من
«اآلخر» برتوجيه كذبة املهاجرين الغزاة .عندما حيل األوروبيون علينا ،نستقبلهم عىل أهنم ميدون يد العون،
أما عندما حنل علهيم ،فنحن مهاجرون وعبء فقط .فملا سياسة الكيل مبكيالني وحنن برش ال نبحث سوى عن
فرص معل وحياة أفضل هناك إىل حيث هناجر ؟ ملاذا يواجه املغريب أو اجلزائري أو التونيس الراغب يف
الذهاب إىل أوروبا أو الواليات املتحدة لك أنواع الصعوبات املمكن ختيلها حبجة أن راتبه الهشري غري اكيف
يف بلده إىل حد جيعلهم يثقون فيه ؟
موغييل أوڭري
شكرا لألستاذ ديالو الذي وضع النقاط عىل احلروف يف مجموعة القضايا بالغة األمهية ،والسميا الفرق
بني مصطلحات «مهاجر» و«الجئ» و«مواطن عاملي» وفكرة اخلوف .سأمكل النقاش من حيث انهتى ،وأسأل
ضيوفنا الكرام عن إهساماهتم ،لك من موقعه ،يف سبيل حماربة اخلوف والتخويف من اآلخر ؟ وما األفاكر
اليت تروجون هلا يف هذا الباب ؟ نبدأ مبدير جملة « »Afrique Progrèsالسيد نميب أونيسفوري .هل لمك
أستاذ أي مسامهات يف هذا اجلانب تودون مشاركهتا معنا ؟
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نميب أونيسفوري
اكنت جملة « »Afrique Progrèsتقدم إفريقيا عىل أهنا قارة احلروب واألمراض الفتاكة .لكننا غرينا هذا
الهنج ،فأصبحت املجلة تناقش حرصيا أمور التمنية .أما بالنسبة للهجرة ،فقد تعاملنا معها يف املجلة كأن ال
وجود هلا ،حىت وإن قدمنا يف العديد من األحيان مناذج مهاجرين ناحجني .أما فكرة اخلوف فكنت أناقهشا
يف مؤلفايت ...مازلت أتذكر يوم دخلت املغرب عرب وجدة قبل تسع سنوات من اآلن .قدمت من اجلزائر ومشيت
ليال مسافة مخس عرشة كيلومرتا .مل أكن أرى أي يشء أمايم .مررت يف طرييق بالكثري من العراقيل
والهتديدات واملخاطر اكلكالب الضالة واألخشاص العدائيني ...اختبأت وتسللت عرب احلواجز إىل أن بلغت
وجدة اليت مل تكن تقدم أي فرص معل لملهاجرين حيهنا .اكن املغرب أول أرض كتب عيل فهيا أن أمد يدي
للغري .مل أعد أتذكر يف أي مدينة تسولت ألعيش ،لكهنا مل تكن وجدة .بعد ذلك وجدتين يف حمطة القطار
حيث تسللت إىل قطار رسيع اكد أن يقتلين لوال األلطاف اإلهلية .اخلوف ...لقد انتابين هذا اإلحساس حىت
اكد أن يقتلين .لقد سارعت إىل تأليف كتب تنقل ما خاجلين من أحاسيس ومشاعر خالل رحليت الطويلة
والعصيبة رغبة مين يف منح الناس من بعدي حملة عن لك تلك املخاوف اليت عشهتا وسط الصحراء واملغرب
الذي مل يكن بالنسبة يل حيهنا سوى حصراء أخرى .جسلت هذه املخاوف ؛ ومل أندم يوما أن صارحت
املهاجرين وقرايئ بأين كثريا ما منت بعد ليلة بيضاء وال أمل يل يف رؤية مشس الغد .يف لك املؤمترات
اليت أشارك فهيا ،أبني أن اخلوف أمر طبييع ،وأنه يتطلب الكثري من الجشاعة للتغلب هيلع .ذلك ما فعلته
أنا خشصيا عندما استجمعت قواي وجشاعيت يف مواجهة خماويف من أن تكون حيايت بال معىن أو أكون
جمرد مهاجر فظ يقيض وقته وهو ميد يده متسوال يف الشوارع .لقد قاومت ،واللـه وحده يعمل مك قاسيت.
املهاجرون اليوم جيدون صعوبة يف تصديق ما أقصه علهيم من مآيس اهلجرة يف املايض .لكن عندما أقول
أن مبقدورمه هزمية هذا اخلوف والتغلب هيلع ،فإهنم يؤمنون بذلك ويسعون يف حتقيقه.
موغييل أوڭري
حديثك عن «اخلوف من اآلخر» اكن حديثا ممزيا .شكرا.
عبد الرمحان رشيق
أفضل عدم احلديث عن اخلوف بقدر ما أحبذ احلديث عن الشعور بعدم الثقة .فلك ما هو جمهول لدينا ،وهنا
ال نقصد فقط خشصا غريبا يف بلد ما بقدر ما نقصد حرفيا لك يشء ال معرفة لنا به ،يثري فينا شعورا أوليا
بانعدام الثقة .يسود جو انعدام الثقة أساسا باملدن الكربى حيث ال ياكد أحد يعرف اآلخر .ولقد عرف عامل
اجمتاع أملاين املهاجر أو الغريب عىل أنه الفرد الذي يأيت اليوم ويبىق غدا ؛ أي أنه يرتك ماكنا ما اليوم
ويستقر هنائيا مباكن آخر غدا .قد هياجر اإلنسان خارج بلده فتكون اهلجرة دولية أو هياجر من القرية حنو
املدينة فتكون جهرة قروية .يوجد نوع آخر من اهلجرة أمسيه اهلجرة الوطنية ،مبعىن اهلجرة بني مدن البلد
الواحد ،كأن يستقر خشص من الرباط هنائيا مبدينة أخرى اكلدار البيضاء أو طنجة .نوع آخر من اهلجرة هو
جهرة القرى حنو املدن .تتوفر لدينا مكتبة دولية ووطنية غنية تناقش هذين النوعني الكالسيكيني من اهلجرة.
نوع آخر من اهلجرة جتب اإلشارة إليه هيم العائدين هنائيا من أرض املهجر إىل بلدمه األصيل .يقيض
املهاجر يف مهجره عرشين أو ثالثني أو أربعني سنة ،وبالتايل من الطبييع أن يعود محمال بثقافة ومعايري
وقمي ولغة وهلجة والكثري من األشياء األخرى .توصلت دراسة لملندوبية السامية للتخطيط حول عودة املغاربة
هنائيا إىل املغرب إىل مجموعة من النتاجئ أمهها أن  %40من العائدين متقاعدون ؛ وأن  %80من هؤالء
املتقاعدين «عزاب» ،أي أن أزواجهم وأبناءمه مل يغادروا املغرب .أظهرت الدراسة أيضا أن العائدين مل
تكن لدهيم أية مشاريع ،وأهنم عادوا هنائيا إىل بلدمه األصيل مبارشة بعد بلوغ سن التقاعد بعد أن تركوا
أزواجهم وأبناءمه باملغرب .يبدو أن حمل العودة الهنائية يوما ما ال يفارق اإلنسان املهاجر طوال حياته.
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حنن هنا نتحدث بالدرجة األوىل عن متقاعدين عادوا إىل بلداهنم ألسباب حصية أو اجمتاعية اكلطالق أو
موت أحد األقارب .ما أثار انتبايه أيضا هو أن نسبة العائدين جراء تردي األوضاع االقتصادية ببلدان
االستقبال يف ظل األزمة االقتصادية بني سنيت  2008و 2009مل تتعد  .%7وبيمنا مه متشبثون حبمل
العودة يف يوم من األيام ،يستمثر املهاجرون يف العقار  %90 :من املهاجرين ميلكون سكنا واحدا عىل
األقل باملغرب ،لكن ال يتوفرون عىل مشاريع مكا أن استمثاراهتم ضعيفة للغاية ،خاصة يف ميدان التجارة
واخلدمات .ينيمت أغلب هؤالء العائدين إىل طبقات اجمتاعية متواضعة إن مل نقل فقرية ؛ ومه ال يواجهون
أي صعوبات يف إعادة االندماج مضن حميطهم األصيل ،خاصة باملجال القروي.
بيوس ديالو
عندما حتدثت عن «اخلوف من اآلخر» أردت القول أن علينا االهمتام بأنفسنا بدل شيطنة «اآلخر» ونسب
لك معاناتنا له .لكمك بال شك تعرفون مقدم الرباجم عىل إذاعة « »RFIجون بابتيست بالاك ،ورمبا بعضمك
من متابعيه .أسس جون بابتيست بالاك جملة « »L’Autre Afriqueحيث اشتغلت سنوات طويلة .اكن اهلدف
من وراء هذه املجلة هو تغيري نظرة العامل إىل إفريقيا عىل أهنا أرض احلروب واملجاعة واألمراض فقط.
لقد قدمنا إفريقيا عىل أهنا قارة المناء واألمل .خالل سعينا يف بناء هذه الصورة اجلديدة إلفريقيا ،وجدنا
أنفسنا نناقش العديد من الرشور واآلفات اليت تعج هبا قارتنا .ما يه هذه الرشور عىل وجه التحديد ؟ هل
يه احلروب ؟ ما أسباب اندالع احلروب ؟ األسباب كثرية وأوهلا جتارة األسلحة .هكذا ودون سابق إنذار
قادنا تخشيص أمراض قارتنا إىل مناقشة جتارة األسلحة وأباطرهتا .ما معىن لكمة سيجارة بإفريقيا ؟ إهنا
رشاكت متعددة اجلنسية تزرع األرايض وتطور صناعهتا وتروج منتجاهتا بإفريقيا .األمر ذاته ينطبق عىل
املرشوبات الكحولية ذات اآلثار الصحية واالجمتاعية اجلسمية .تتوفر أوروبا عىل ترسانة قانونية تضمن هبا
حدا أدىن من الرقابة عىل هذه املنتجات ومطابقهتا لملواصفات.
أما إفريقيا فقد باتت حقل جتارب كبري لألسلحة واألدوية والتجارب الطبية الرسية .لقد وجدت جملة «L’Autre
 »Afriqueنفهسا أمام مسؤولية التطرق إىل هذه الرشور واآلفات .وكذلك اكن ،حيث أجنزنا ملفات مهمة حول
سياسة خلق الرصاعات وتأجيجها وجتارة السالح بإفريقيا وأرضار صناعيت التبغ واملرشوبات الكحولية
عىل احلرث والنسل والكثري من القضايا األخرى .مل حتصل جملتنا عىل أي دمع أو رعاية وال حىت عقود
إهشارية ألن مدراء الواكالت اإلهشارية متصلون بدوائر صنع القرار اليت قد تمشل بعض رؤساء الدول
املتواطئني يف حمارصة املجلة حىت ال تشلك خطرا علهيم .وهلذا حتديدا قلت أنه من اخلطأ شيطنة «اآلخر»
عىل طول اخلط ،فنحن بدورنا نتحمل جزء من املسؤولية .قادة بلداننا مه أيضا يتحملون جزء من املسؤولية
عن واقعنا املرير اليوم .فشباب إفريقيا يعاين الهتميش واجلهل والبطالة بسبب الفساد واحملسوبية والزبونية
وسوء تدبري الرثوات .والنتيجة يه أننا بتنا مضطرين إىل جهر أراضينا ومغادرة بلداننا والسري حنو
مستقبل جمهول .وهكذا ،ال ميكننا أن نليق الكالم عىل عواهنه وننسب «لآلخر» لك الرشور .قبل أن نقول إن
«اآلخر» ال يتقبل إفريقيا ،جيب أن نصارح أنفسنا وننظف بيتنا الداخيل .بعبارة أخرى« ،خوفنا من اآلخر»
جيب أن ينتابنا يف عالقتنا مبن مه من نفس البلد ومسؤولينا قبل أن ينتابنا يف عالقتنا «باآلخر» من بلد
أجنيب .واليشء األكيد هو أننا لكنا مسؤولون عن قضايا اهلجرة وهتجري الشعوب ،مبا يف ذلك املثقفون
والصحافيون والكتاب .إفريقيا ستحتاج لك طاقاهتا الشابة ومواردها إن يه أرادت حتقيق هنضهتا.
إفريقيا ال جيب أن تكون حقل جتارب أو دار للعجزة حيث يقيض املتقاعدون حلظاهتم األخرية .ال بد أيضا أن
تراجع إفريقيا مسارها وتطرح األسئلة املناسبة وتتحىل بالجشاعة وجمتد حرية الفكر وتعيد كتابة تارخيها
إن يه أرادت السري بثبات حنو مستقبل مرشق .وأول خطوة يف هذا املسار يه جذب الشباب وحتفزيه
بتوفري بنية حتتية حمرتمة ترىق للتطلعات ،سواء تعلق األمر بالطرق واملستشفيات واملدارس ونظام التعلمي
والتكوين ومراكز البحث والتطوير .من املمكن حتقيق إفريقيا عىل هذه الشالكة ،واألمر ليس جمرد حمل.
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ستكون إفريقيا حقوق اإلنسان واحرتام النوع وحترر املرأة .مهمتنا صعبة والطريق شائك وطويل ما يف ذلك
من شك ،لكن ال يوجد حل آخر .إن تشلك هذا الويع أمر رضوري يك ينبثق تعاون واحتاد بني املثقفني وعامة
الشعب باعتباره السبيل الوحيد املمكن حنو تغيري نظرة «اآلخر» اجتاهنا وفرض احرتامنا هيلع.

موغييل أوڭري
تطرقمت للكثري من النقاط اليت حتتاج التفاعل .هلذا سنفتح باب النقاش أمام احلضور الكرمي.
مداخلة
عندي سؤالني اثنني ،سؤايل األول له بعد واقيع ويتعلق بتدفق املهاجرين .عندما نتحدث عن تدفق املهاجرين،
فنحن نتحدث عن املتجهني إىل أوروبا ؛ ولكنا يعمل مآيس املهاجرين يف عرض البحر األبيض املتوسط .لكننا
يف املقابل ناكد ال نذكر التدفق البرشي الكبري بني بلدان إفريقيا نفهسا .حمصلة هذا الوضع يه أن التغطية
اإلعالمية تركز عىل املهاجرين املتجهني إىل أوروبا وتعمت احلقيقة األخرى .ينتابنا إحساس بأن املهاجرين بني
بلدان إفريقيا ليست لدهيم أسباب واقعية للهجرة ،واحلقيقة يه أن هلم أسبابا كثرية اكحلروب والرصاعات
اإلثنية واألزمات االقتصادية ...يف ظل هذا الوضع ،أصبحت بعض بلدان إفريقيا تستقبل مهاجرين والجئني
أكرث من بعض بلدان أوروبا .إذا ما العمل خبصوص هذا النوع من املهاجرين الذين ال نأيت عىل ذكرمه يف
نقاشاتنا والذين ال خيلقون جضة تشد انتباه العامل إلهيم ؟ سؤايل الثاين له بعد مفاهيمي ويتعلق باملفردات
الكثرية اليت نستعملها مكرادفات للكمة «مهاجر» كلكمة «الجئ» و«منيف» و«مواطن عاملي» ؛ مع العمل أن
لك واحد من هذه املصطلحات له دالالت خمتلفة خاصة به .وهل تتفقون مع من يقول أن اكتساب مصطلح
«مهاجر» يف أيامنا دالالت قدحية ،يعكس بشلك من األشاكل واقعا ما عىل أرض الواقع بني صناع اللغة ؟
خالل القرن الثامن عرش ،بدأ التفكري يف وضع ترسانة قوانني حقوقية عاملية .ومن إرهاصات ذلك ما جنده
لدى الفيلسوف اكنط عند حديثه يف نص قصري عن فكرة التارخي العاملي من وجهة نظر كونية .هذه الفكرة
تؤكد وتسند ما ذكره األستاذ بيوس ديالو من أن اإلنسان بطبعه اكئن متنقل يسىع إىل اكتشاف عوامل
جديدة لكام باتت حياته مهددة حيث هو .وهيلع ،أرى أنه من الالزم وضع قانون عاملي بطابع «اكنيط» يطبق
عىل لك فرد يف العامل باعتباره جزء من أرسة واحدة يه اإلنسانية.
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مداخلة
اعتقدت يف بادئ األمر وبناءا عىل عنوان املائدة املستديرة أننا سنناقش أنواع احلركة والتنقل البرشي
املوجودة عىل أرض الواقع .خشصيا ،أتابع أشغال املؤمتر العاملي حول اهلجرة والتمنية منذ .2009
رمغ بلوغه الدورة احلادية عرش ،فهذا املؤمتر مل يتحدث يوما عن جهرة مواطين بلدان المشال حنو بلدان
اجلنوب واستقرارمه هناك مكا حيدث باملغرب ،حيث يقضون تسعني يوما القانونية مث يعربون احلدود عرب
سبتة أو أي نقطة حدودية أخرى أليام أو ساعات معدودة قبل دخول األرايض املغربية مرة أخرى وهكذا
دواليك .إذا قارنا مثال حال اإلسبان باملغرب مع حال املغاربة بإسبانيا ،فالفرق واحض .من جهة ،حقوق
املغاربة يف تآلك مسمتر ووضعهم يزداد سوءا .وهذا الواقع يمشل حىت من اكن هلم وضع قانوين سلمي
ويمتتعون باكمل حقوقهم .ومن جهة أخرى ،املهاجر اإلسباين باملغرب ال يواجه أية مصاعب تذكر سواء
يف حياته اليومية أو املهنية .ويف السياق نفسه ،نرشت مؤخرا دراسات أظهرت أن بعض األوروبيني باتوا
اكلطيور املهاجرة يقضون الفرتة بني شتنرب وأبريل باملغرب حيث ميارسون الصيد البحري ويتاجرون يف
صيدمه .املنمتون هلذه الفئة ال يرصفون درمها واحدا باملغرب الذي ال يستفيد مهنم أبدا كسياح.
يف هذا الصدد ،رصح اكتب الدولة امللكف بشؤون اهلجرة أن حوايل ستة آالف أجنيب يقميون باملغرب
بصفة غري قانونية متتبعني خطة عبور احلدود مث العودة باسمترار ؛ وبعض هؤالء يشتغل يف وظائف نظامية
اكلتعلمي .من هؤالء أيضا من يأتون خالل فرتة هناية السنة للعمل يف القطاع املايل ،حيث يساعدون مؤسسات
اكحلانات واألندية الليلية عىل ضبط حساباهتا يف وقت الذروة .هؤالء يمسون «املغرتبون» .فأي منطق هذا
مينع الطالب اإلفرييق من متابعة دراسته بأوروبا حبجة عدم توفره عىل التأشرية ويحمس لألورويب بدخول
أراضينا بلك حرية واالستفادة من مواردنا ؟
مداخلة
ميكنين تلخيص اهلجرة يف كوهنا ذهاب بال عودة .استعمر البرش العامل منذ قدمي الزمن وعاشوا يف تنامغ
مع الاكئنات األخرى ومل توجد يومها أي حدود .يف املايض اكنت الطبيعة للجميع بلك ما فهيا ؛ أما اليوم
فقد أصبحت األمور أكرث تعقيدا جراء استبداد الفردانية وامحلميية عىل حساب روح امجلاعة والتقامس.
وهذا أمر خميف بال شك.
نميب أونيسفوري
سأتفاعل أوال مع املتدخل الذي حتدث عن تدفق املهاجرين .عىل سبيل املثال ،يوجد اكمريونيون بالعامصة
ياوندي ومه ال يعرفون أن بلدمه يستقبل أربع مائة وعرشين ألفا الجئ  :يف المشال ،يوجد مائة وستون ألف
الجئ نيجريي ؛ أما يف الرشق فيوجد مائتان وستون ألف الجئ من جنسيات إفريقية خمتلفة ؛ واألرقام ال
تكذب .الاكمريون يستقبل هؤالء املهاجرين يف هدوء ألهنم هاربون من شبح املجاعة .إذا اكن هذا هو الوضع،
فقولوا يل باللـه عليمك كيف لبلد ناجته الداخيل اإلمجايل ال يتعدى مخسة وثالثون مليار دوالر أمرييك أن
يستقبل هذا العدد الكبري من الالجئني ؟ وعدد الالجئني باملغرب مثال ال يتعدى مائة وعرشون ألف .أعتقد أن
ما ذكرته يعطيمك فكرة عن ما يقع بالاكمريون وبدول جماورة كغانا .تعداد مواطين دول جنوب الصحراء
بأوروبا ال يتعدى املليونني ،أليس كذلك ؟ ورمغ ذلك باتوا يلقون ترحيبا وتقبال أقل يف ظل األزمات املتالحقة
اليت ترضب العامل ،كأزمة الرهون العقارية سنة  2008واألزمة االقتصادية .حنن اليوم نعيش عرص احلروب
التجارية واألزمات ذات التبعات االجمتاعية والسياسية واالقتصادية العميقة .وهذا الواقع املتأزم صعب
احلياة عىل األرس .ملا وطأت قديم أرض املغرب قبل عقد من اآلن ،اكن الكيلوغرام الواحد من الفاصوليا
يلكف اثين عرش درمها أم اليوم فهي تلكف مثانية عرش درمها للكيلوغرام الواحد .أما زيت الزيتون فقد قفز
سعره من اثنني وثالثني درمها للرت إىل أكرث من مخسني درمها للرت اليوم.
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أتعتقدون أن املغريب عندما تشتد حياته صعوبة سيتقبل أي ترشيعات أو امتيازات لفائدة املهاجرين ؟ اللكمة
األخرية بال شك ستكون لغريزة البقاء ليس فقط باملغرب بل يف لك بقاع العامل.

عبد الرمحان رشيق
حتظى اهلجرة إىل أوروبا بتغطية إعالمية كبرية ُتطلعنا عىل لك مآيس املهاجرين .نتلكم يف غالب األحيان
عن األنانية يف عالقات األفراد ،لكنين خشصيا أفضل استعامل مصطلح الفردانية .لكام كربت املدينة،
استبدت الفردانية وامحلميية .هذا الكالم يؤازر ويسند ما قلناه عن «اخلوف من اآلخر» وانعدام الثقة يف
عالقات اجلوار بني املغاربة فميا بيهنم وباألحرى ثقهتم باملهاجرين .وقد أكدت دراسة يف هذا الباب أن
عالقات اجلوار عند املغاربة يغلب علهيا التشنج .لقد عرف املجمتع املغريب خالل العرشين سنة املاضية
حتوالت كبرية ترتبط يف اجلزء األكرب بالمتدن الكثيف .وقد أدى اجمتاع عقليات كثرية خمتلفة مضن جمال
املدينة وتفاعلها تأثريا وتأثرا إىل ظهور سلواكت وأمناط اجمتاعية جديدة .ومن ذلك تراجع مستوى الثقة
بني األفراد إىل أدىن املستويات وبروز الزنعة الفردانية وامحلميية .ولعل املثري يف نتاجئ هذا البحث هو أن
 %80من اجلريان بالقرى واملدن عىل حد سواء ال يثقون متاما يف بعضهم البعض .هذا هو واقع احلال بني
اجلريان ،فكيف سيكون احلال مع املهاجر القادم من وراء األفق البعيد.
بيوس ديالو
لكام طرحنا قضايا اهلجرة للنقاش ،حتدثنا كثريا عن جهرة اجلنوب إىل المشال ،لكننا ال نتلكم كفاية عن
اهلجرة داخل القارة اإلفريقية .لقد أقرت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أن عدد الالجئني داخل
إفريقيا أكرب من عدد املهاجرين املتجهني حنو أوروبا .فعالوة عىل الاكمريون ،تستقبل دول إفريقية أخرى
كثرية الجئني أكرث مما تستقبل أوروبا اليت أحدثت جضة كبرية حول ما تعتربه أكرب أزمة جهرة يف تارخيها
احلديث .وقد انضاف إىل التأثري اإلعاليم الكبري تصدر الشعبوية والميني املتطرف لملهشد السيايس .ولقد
وجدت وسائل اإلعالم الغربية يف مواضيع اهلجرة مادة دمسة جتلب املتابعني فأصبحت منربا للشعبويني
املعادين لملهاجرين .مكا أن قضايا اهلجرة باتت حمورا أساسيا يف امحلالت االنتخابية للسياسيني الذين
يرون يف شيطنة املهاجر والتخويف منه أقرص الطرق لبلوغ السلطة.
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أية ماكنة للكوين يف الفضاء اإلفرييق املتعدد الثقافات ؟
رئيسة اجللسة  :سعيدة بلوايل
عبد العزيز مامادو مايڭا ،يونيسة تور ،حافظ أدامو نفادا ،بالو داودة
املشاركون :
أمحدو كوروما
		
فضاء :
يوم السبت  20أكتوبر 2018
التارخي :
16 : 30 - 15 : 00
		
الساعة :

موجز مداخالت املائدة املستديرة
أرشفت عىل تسيري هذه املائدة املستديرة رئيسة قسم العلوم اإلنسانية بلكية اآلداب
والعلوم اإلنسانية جبامعة دمحم األول بوجدة سعيدة بلوايل ،املعروفة بكتهبا اليت تناقش
االزدواجية اللغوية وإشاكالهتا وتعقيداهتا .افتتحت اجللسة بإلقاء الضوء عىل مجموعة
من املصطلحات .وقد توقفت عند مصطلح التعددية الثقافية اإلفريقية ،وقابلت اهلويات
الثقافية لإلثنيات بلك ما فهيا من تفرد وخصوصية مع مفهوم الكونية ،لتخرج بسؤال حول
سبل التوفيق بني العنرصين أو جتاوزمها معا والسيع قدما يف بناء كونية جديدة .وقد
سامه يف مناقشة هذه املوضوع عدد من املفكرين والباحثني.
ضيفنا األول ،الذي تابع لك دراساته العليا بوجدة ،هو الدكتور بالو داودة ،املدير
البيداغويج باجلامعة اإلسالمية اإلفريقية ألبيدجان ورئيس مجعية األساتذة الباحثني
خرجيي اجلامعات واملعاهد املغربية.
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وضع داودة مجموعة من القواعد اليت تضمن لنا ،يف رأيه ،العيش املشرتك بني ثقافات
خمتلفة ؛ معمتدا يف ذلك عىل حياته الطالبية اليت عاش فهيا فكرة املواطنة الكونية
بني املغاربة وطلبة أفارقة كرث من دول جنوب الصحراء .ومبا أنه عاش جتربة التعايش
داخل أسوار جامعة دمحم األول ،يعتقد داودة أن املؤسسات التعلميية يه أفضل ماكن
ميكن أن نعيش فيه قمي الكونية النبيلة ،خاصة أهنا مؤسسات تعمل عىل هتيئة األجيال
لملستقبل .ورمغ أنه يعيط وجدة ماكنة تفضيلية عن غريها من مدن املغرب ،يرى ضيفنا
الكرمي أن املغرب ،كبلد عرف كيف يرثي ذاته من خالل ثقافات كثرية وأكرث من هذا عرف
كيف يتشبث هبا كأجزاء ال تتجزأ من هويته ،معتربا أن املغرب منوذج يف االنفتاح عىل
الكونية نظرا إلميانه العميق بقمية التساحم وتقبله اخلصوصيات الثقافية عند اآلخر.

شدد خرجي جامعة دمحم اخلامس بالرباط األستاذ عبد العزيز مامادو مايڭا عىل غىن وتنوع
الثقافة اإلفريقية ،مؤكدا أن هذا التنوع مسة أساسية داخل العديد من املجمتعات اإلفريقية.
ويعترب التجربة املغربية منوذجا حيتذى ،ويرى أن عودة اململكة املغربية إىل االحتاد اإلفرييق
ستسامه يف بث روح وقمي العيش املشرتك والدفاع عهنا إىل أن تسود القارة اإلفريقية
مجيعها .وحسب ضيفنا الكرمي ،هذا املسار يقودنا إىل حتقيق مجلة من القمي النبيلة
اليت جاء اإلسالم ليحققها .وحتدث ضيفنا يونيسة تور ،عن جتربته يف اتباع هنج أمري
ل مشل أتباع الطريقة التيجانية بساحل العاج ،مربزا أمهية
املؤمنني نرصه اللـه يف َِّ
الدين واإلميان يف حتقيق التعايش املشرتك ،ممثنا االنفتاح املغريب .مكا علق أمال كبريا
عىل املنظومة التعلميية واألجيال القادمة لبلوغ أكرب قدر ممكن من التعايش بني الثقافات.
يف اخلتام ،أمجع املشاركون عىل أن مقاربة إفريقيا للكونية تعىن أوال تقبل االختالفات
والتعددية اهلوياتية اإلفريقية واستمثارها يف توطيد أوارص التعاون واألخوة بني بلدان
القارة .وقد أمجع املتدخلون أيضا عىل أن مؤسسة دمحم السادس للعملاء األفارقة مثال
رائع عىل جهود نرش السمل والسالم والتساحم.
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مداخالت املائدة املستديرة
سعيدة بلوايل
جندد الرتحاب والشكر باملشاركني األجانب الذين تكبدوا عناء القدوم من بعيد هبدف مناقشة موضوع بالغ
األمهية .يبدو من املهم فتح هذا النقاش باحلديث عن التقارب بني ما هو كوين وما هو خاص .مكا أدعومك
للتفاعل واملشاركة يف هذا النقاش الكوين واخلاص .يبدو أهنام فكرتني متناقضتني بيد أن تناقضهام
ال مينع انجسامهام ،أعتقد أن ضيوفنا سوف يبذلون قصارى جهدمه يف حماولة احلديث عن املوضوع
وتقريب املفهومني من حمض خربهتم ومهارهتم .ويتعلق األمر بمنطني من التفكري والتأمل ،ومبقاربتني ،إذ
من رضوب الذاكء التفكري فميا هو كوين إىل جانب ما هو خاص يف ذات الوقت .ملاذا؟ ألن هناك بالفعل
اجتاه متنام لتعزيز القمي الكونية ،يف حني يمت إحباط هذا االجتاه ومناقضته باسمترار بدافع تفامق اهلويات
من حقيقة أن الناس يدعون تفردمه وخصوصيهتم .فأصبحنا نتحدث اآلن عن شلك من أشاكل الكونية ذات
الطابع العريق وميكن أن نسقط يف التناقض عىل هذا املستوى .فهل العرقية الكونية تستثين أو ال تقبل
أو فقط ال تتعايش ؟ هل عندما يولد خشص يف إقلمي ما فإنه يعرف بانمتاء وإرث ،فهل حيمله وحيافظ هيلع
بأمانة ؟ ويمت تعريفه من خالل ما هو هيلع ومن أين يأيت .اليوم ،ما نود مناقشته هو  :يف الفضاء اإلفرييق
متعدد الثقافات ،ماذا ميكن القيام به لالقرتاب من الكونية وحماولة امجلع بني اخلصويص والفريد ؟
سأكتيف هبذا القدر وأعيط اللكمة للسيد بالو داودة ،الذي يرغب يف إعادة توجيه املوضوع.
بالو داودة
أود أن أشكر منمظي هذا املعرض املغاريب للكتاب ،فهو بادرة طيبة يحمس للجميع وللك واحد بالتعبري،
وهلذا الغرض جنمتع اليوم .أشتغل مكدير تربوي للجامعة اإلفريقية لملسملني ،ويف الوقت نفسه رئيس
لألساتذة الباحثني املرتحشني الناحجني من املغرب .يف الواقع ،لقد ناقشت أطروحيت للدكتوراه يف املغرب
ولدي خلفية جامعية .ومن أجل التأثري يف اجليل احلارض جيب التوجه حنو اجلامعة .حيث يوجد يف جامعة
دمحم األول بوجدة ،إذا مل أخطئ التقدير ،حوايل ست وتسعني ألف طالب .بيمنا يف جامعة أبيدجان يوجد
تقريبا مائة ألف طالب .وإذا ما أردنا التأثري يف الناس أثناء احلديث عن الكوين ،فإنه جيب اسهتداف
امجليع ،وليس فئة أو جزء من اللك .عندما قدمنا إىل املغرب خالل التسعينات ،وجدنا أنفسنا مبعية مغاربة
بلك تأكيد إىل جانب السنغاليني والغينيني واملاليني ...إن ما عايشناه يف بداية األمر ،هو أن خيار التعايش
مل يطرح أمامنا .لقد أىت لك واحد منا مشبع برتبيته وطريقة عيشه ،وبالتايل وجب التعايش واحلوار ودرء
اخلالفات ،لقد مقنا بتكوين أرسة واليت ميكن أن نطلق علهيا  -متاشيا مع املوضوع  -الكوين .وقد تآلفت
هذه الكونية من مجتعنا ومن لك ما هيمنا ومن لك ما هو طبييع بالنسبة لنا .ونقيض الوضع أن ينغلق
لك واحد يف قوقعته ويفعل ما يبدو له صوابا .عىل سبيل املثال ،إذا رغب أحد يف األلك ،فإنه يألك يف
المشال ،وحنن ،عندما نريد أن نألك فإننا نألك يف الميني .ال أحد يفعل مثل اآلخرين ،بل خيضع لك خشص
ملا نمسيه باخلصوصيات.
بالتايل ،ويف واقع األمر ،إن التأثري يطال جزءا كبريا من املجمتع عندما حناول تطبيق ما حنن بصدد
احلديث عنه .ولذلك ،جيب اسهتداف اجلامعات واملؤسسات التعلميية .ندرج يف هذا اإلطار أيضا وجدة :
وأخص بالذكر وجدة ،ألن الناس يف هذه املدينة منفتحون جدا عىل التعاون مقارنة باملدن األخرى ،السميا
يف مقاربة جنوب-جنوب .وهذا ما نسىع لتطويره اليوم ،ويف الكوت ديفوار ال جند أفضل من املغرب
لتحقيق ذلك .لقد أمضيت أكرث من عرش سنوات هنا مكا حصلت عىل الدكتوراه مث عدت إىل بلدي ،وشغلت
منصبا رفيعا يف الكوت ديفوار ،لقد اكن بإماكين أن أصبح وزيرا أو رئيسا للجمهورية ! من يدري ؟
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يف حال رصت رئيسا للجمهورية ،سوف أعود إىل وجدة وأحرض لك أصدقايئ يف هذه املدينة وأنظر
يف وجههم ألخربمه بأن الفضل يعود هلم ،ذلك ألن االنفتاح الذي عايشته مكنين من تطوير ذلك عىل
مستوى بلدي .أنا ما هيلع اليوم ،ويف هذه احلالة ،أضع لك يشء رهن إشارة وجدة ! وسيكون ذلك مبثابة
مفاجأة لملدن األخرى اليت جيب أن حتذو حذوها ! يف املقابل ،إذا ما أردنا امليض قدما فيجب التأثري
يف اجلامعات والتأثري يف املؤسسات .من يرى جشرة تمنو مبيل طفيف وأراد تقوميها ،فإذا اكنت الجشرة
قاسية فسوف يكرسها حمتا .بيمنا إذا بدأنا معلية التقومي يف سن مبكرة أثناء مرحلة المنو فسوف تمنو
باستقامة .وهذا ما أود قوله حاليا ،سوف تتاح لنا فرصة الغلو يف املوضوع أكرث.
سعيدة بلوايل
شكرا لك سيد داودة .فنحن نتحدث عن جممتع له تارخيه وله خصاله ،وحنن ،مع لك ما ميثله لنا .إهنا
جتربة مثالية للتعرف عىل اآلخر ،وإحياء ثقافته ،وإجياد طريقة خللق التجانس معه ،إضافة إىل تشكيل
ثقافة مشرتكة ،مع التقاطعات احملمتلة .يف اعتقادي إهنا اخلطوة األوىل بامتياز حنو فكرة الكونية .أمرر
اللكمة للسيد عبد العزيز مامادو مايڭا .أظن أنه سوف يتحدث عن جتربته مع املغرب والعالقات مع اجلامعة.
عبد العزيز مامادو مايڭا
يعترب هذا امللتىق من أمه امللتقيات اليت شاركنا فهيا يف هذا املجال واستطاعت اللجنة أن جتسد ماكنة
الكوين يف هذا اللقاء ،حيث التقينا بشعوب جاؤوا من شىت بقاع األرض ومن خمتلف الدول والقارات.
فاملوضوع املطروح  :أي ماكنة للكوين يف الفضاء اإلفرييق املتعدد الثقافات ؟ هذا موضوع مهم جدا
ويستحق البحث والدراسة لكونه يدرس جانبا من األحداث السامية اليت من أجلها خلقنا مجيعا« :يا أهيا
الناس إنا خلقنامك من ذكر وأنىث وجعلنامك شعوبا وقبائل لتعارفوا».
فللكوين ماكنته األساسية يف فضاء التعددية الثقافية اإلفريقية .فمكا نعمل مجيعا ،إفريقيا من بني القارات
األكرث غىن يف جمال التعددية الثقافية .يف دولة واحدة جند أكرث من ثقافة ،أكرث من لغة ،فيف بعض القبائل
الواحدة جتد أن بعض القرى ال يتفامهون إال بلغة مشرتكة أخرى ،للك فرع لغة يتحدث هبا ،وهيلع ميكن
القول إن الكوين وسيلة إذا انطلقنا من هذا اجلانب ميكن أن نتخذه وسيلة للتمنية الثقافية واالجمتاعية من
خالل التعارف والتعايش واالحرتام املتبادل بني الدول والشعوب وبني األفراد .وميكن أن يصب اهمتامنا
حول دراسة تارخي الدول إذا ما أردنا معرفة العصور الذهبية اليت مرت هبا اململكة املغربية إىل هذا العهد
والعرص .يف عهد صاحب اجلاللة دمحم السادس نرصه اللـه ميكن بهسولة أن نتعامل مع من ينيمت إىل
هذه اململكة وكذلك بالنسبة للشعوب حيمنا ندرس احلياة االجمتاعية ،مثال  :احلياة االجمتاعية يف املغرب
من خمتلف اإلثنيات العرقية املوجودة فهيا ،حيث يهسل التعايش بيننا ،وكذلك اللغات ،يوجد مثال يف املغرب
عدة لغات مثل العربية واألمازيغية ،وهذه اللغات أيمنا هنمت هبا وندرهسا ميكن أن تكون وسيلة لتحقيق ماكنة
يف فضاء التعددية الثقافية .وكذلك بالنسبة لبقية الشعوب ،مثال إفريقيا ،حنن من غرب إفريقيا حيث توجد
عدة قبائل خمتلفة ،من املمكن أن جتد يف عدة قبائل قبيلة منترشة يف أكرث من دولة ،ومن املمكن كذلك أن
جتد قبيلة منحرصة يف دولة ،مثل قبيلة املنديبكو توجد يف أكرث من دولة (بوركينا فاصو ،ساحل العاج
وغينيا) .نصف الشعب الذي أحندر منه ،يتواجد يف مايل ،يف النيجر ،يف بوركينا فاصو ويف غينيا ،يف
حني ستجد أن قبيلة «الوولف» منحرصة يف السينغال .حفيمنا نعرف الشعوب من خالل حياهتا االجمتاعية
ولغاهتا فإنه يكون عامال يهسل لنا أن نعيط تلك املاكنة للكوين مع اختالف ثقافاتنا ،وكذلك أرى أن مكا
سبق وقال الدكتور بالو ،يف جمال التعلمي والثقافة ويف جمال الدبلوماسية ،لكها جماالت ميكن استغالهلا
يف التعايش بني خمتلف القبائل ،فالغىن اإلفرييق يف جمال التعددية الثقافية ،ميكن أن نستغلها ليكون
عامال للتمنية املستدامة ودون أن نستخدمها من الناحية السلبية اليت تمكن يف الفرقة واإلساءات.
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يف هذا املجال جيب اإلشارة إىل دور املغرب يف التمنية الثقافية واالجمتاعية يف الدول اإلفريقية وكذلك
التمنية االقتصادية الذي ال ميكن أبدا أن يتجزأ عن املجاالت األخرى ،فالعودة امحليدة لململكة املغربية إىل
االحتاد اإلفرييق سيهسم ال شك يف إثراء الساحة اإلفريقية يف جمال تعددية ثقافاهتا ويف جمال التعايش
السيمل والتعارف وتبادل اخلربات بني الشعوب .نكتيف هبذا القدر ،وإذا اكن للسيدة الفاضلة أسئلة أخرى،
فميكن اإلجابة علهيا الحقا.
سعيدة بلوايل
شكرا جزيال لألستاذ الفاضل عبد العزيز مامادو مايڭا عىل تدخله القمي ،لقد أبان لنا كيف لنا أن نبحث معا
يقرب الشعوب ،وكيف ميكننا أن نفكك الثقافات املتعددة لنجد ما جيمع بيننا .فبالنسبة له التعايش داخل
التعددية الثقافية يؤسس ال حمال للكوين .وسرنجع إليه الحقا ليجيب عن أسئلة وتدخالت احلضور الكرمي.
وحنيل اللكمة إىل السيد يونيسة تور ،رئيس الفيديرالية التيجانية بساحل العاج ،فليتفضل األستاذ مشكورا
ويقدم لنا توجهيا قميا يف جمال الكونية ملا للصوفية والروحانية من أمهية يف هذا املجال.

يونيسة تور
من هذا املنطلق أوجه شكري للقامئني هبذا اللقاء ،وأسأل اللـه سبحانه أن يعيهنم ملا يسعون إليه مجيعا.
إن املوضوع يف غاية األمهية ،تعددية الثقافات ،لو نزلنا إىل هذا ،الثقافة من مفهوم (ال أحتاج إىل تعريفه
ولكن للك يشء مصب من العمل) ولذلك عرف اإلنسان بأنه حيوان ناطق ،أي يفكر ،يقبل العمل والثقافة،
لذلك فأمه ما أويت اإلنسان العمل «وعملنا آدم األمساء لكها» ألن حنن خلفاء اللـه عىل األرض ،والعامدة ال
تكون إال بالعمل ،فلك يشء حيتاج لتدليل لعامدة هذا الكون بالعمل .والتعددية يشء منطيق ،فاللـه سبحانه
وتعاىل يقول « :إنا جعلنامك شعوبا وقبائل لتعارفوا».
إذا ،ومن هذا التعريف مكا قال الدكتور عبد العزيز مامادو مايڭا  :الثقافات التعددية والشعوبية كثرية
جدا يف إفريقيا جنوب الصحراء .مثال ،يف ساحل العاج ،هناك أجناس موجودة أكرث من ستني وللك عرق
ثقافاته ومفهومه من كبار الكون ولكن مع ذلك إفريقيا مرتبطة بكون سبحانه وتعاىل إىل أن هناك مرض
بدأ ميس الشعوب وهو عزل املكون وهو اللـه سبحانه عن الكون عن طريق العملانية أي اإلثنية أي جتريد
اللـه واألخالق واملفاهمي والقمي والعمل .ولكن محند اللـه سبحانه وتعاىل ،ولقد تنبه املغرب إىل هذه النقطة،
رمغ تعدد الشعوب يف هذه املنطقة واختالف الثقافات إىل أهنا خصرة يف بوثقة واحدة ،وحنن ورثنا هذا
املرياث من املغرب عن طريق ثالث ثوابت.
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أوال ،العقيدة الرشعية واملذهب املاليك والتثبت السين .اكن هناك استقرار يف إفريقيا إىل فرتة معينة واكن
هلذه الثوابت الثالث اليت ورثناها من املغرب دورا يف استقرار مناطق إفريقيا جنوب الصحراء ،ومرت
فرتة اكدت لوال لطف اللـه سبحانه وتعاىل أن تندثر هذه الثوابت ،ولكن محند اللـه قد قيد اللـه هلذه املهمة
من يعيد األمور إىل جمراها الطبييع وهو ممتثل يف خشصية أمري املؤمنني نرصه اللـه سبحانه عن طريق
معهد دمحم السادس لتكوين األمئة ليك يفهموا هذه املبادئ اليت تلقيناها من اللـه.
ثانيا ،عن طريق مؤسسة دمحم السادس لعملاء إفريقيا ،اهلدف الذي يمسو إليه أمري املؤمنني هو استقاللية
إفريقيا ،فامحلد للـه إفريقيا غنية باملوارد الطبيعية والبرشية املوجودة ،ولكن مع األسف خمتلفة باملقارنة مع
بايق القارات .ولذلك هدف اململكة هو الهنوض بإفريقيا ليك تلحق بالبايق.
عن جتربيت أيضا ،لقد درست يف السعودية (إعدادية ،ثانوية ،ماجستري ودكتوراه) ،ملا عدت إىل ساحل
العاج أول ما بدأت به هو التعلمي .أسست منارة إسالمية من االبتدائية حىت مرحلة الثانوية ،وجمييئ إىل
املغرب ساعدين أيضا ،ألين بلك رصاحة استفدت من زياريت لملغرب ،جئت هنا لعدة ملتقيات يف الدروس
احلسنية وغري ذلك .حيث يف عام  2014اكن هناك امللتىق الثالث العاملي للتيجانيني بفاس حتت رعاية جاللة
امللك .واكن من بني التوصيات  :أنمت التجانييون كثريون ولكن ال تقارب وال تفامه بينمك ،ملاذا ؟ إذا ،حاولوا
أن تتقاربوا ! ومن ذلك عندما رجعت لكوت ديفوار مقت بعمل مهمة ال ختلو من الصعوبة .حاولت أن أنفذ
أوامر أمري املؤمنني ،فلنجمتع عىل تمنية واحدة لك عىل اختالف عرقه وثقافته ولكن فليجمعنا يشء واحد
وهو اإلميان ،ربنا واحد ورسولنا واحد ،إذا ملاذا هذه االختالفات ؟ وامحلد للـه استطعنا أن نكون هذا
االحتاد الفيدرايل للتيجانيني يف كوت ديفوار .أخدت الفكرة من اململكة املغربية ،ولكن بلك رصاحة اململكة
تقوم بدور مهم جدا ،فعلينا أن نكون جنودا أوفياء لتنفيذ هذه األفاكر يف الواقع اململوس.
سعيدة بلوايل
شكرا جزيال .أستاذنا وحض لنا أمهية العمل يف تقريب الثقافات وأمهية عالقاتنا باألخالق والقمي والدين يف
تعاملنا مع الكوين .أحيل اللكمة لألستاذ دمحم التوري ممثل األفارقة التيجانيني باملغرب.
دمحم التوري
أشكر املنمظني إلتاحهتم لنا هذه الفرصة ليك نسامه يف إغناء هذا النقاش وهذه املداخالت ،من خالل
العنوان أعتقد أنه يشري إىل نظرة ثاقبة ،ألن اإلميان بفكرة تعدد الثقافات يه األساس الذي من خالله
ميكن أن يعيش اإلنسان يف هذا الكون يف تعايش ووائم ويستطيع أن حيقق ما يطلب منه من تقدم
وازدهار ،ألن إذا اعرتفنا بأن للك شعب وللك مكون جممتع ثقافته وهويته لن يكون هناك ادعاء أي مكون
حضاري أن يديع أو يزمع المسو عىل بقية املكونات الثقافية .مفن خالل االحرتام املتبادل للثقافات
نستطيع أن نصل إىل هذا الوائم ،واإلنسانية تستطيع أن تنجز ما تريد أن تصل إليه من أمان وازدهار.
ال أريد أن أطيل ولكن بعد هذه املقدمة ،أريد أن أقول أنه حان الوقت ألن نعيد التفكري يف الثقافة يف
إفريقيا ،فعىل األفارقة أن يعودوا إىل ثقافهتم ويغنوها ويعطوها االهمتام واألولوية والرعاية من خالل نظرة
منفتحة من دون تعصب ومن دون انغالق ولكن مع القدرة عىل التفاعل مع اآلخر ،لنسامه يف إغناء ما
ميكن أن نمسيه الثقافة اإلنسانية أو الكونية ،تفاعل وتأثري وتأثر متبادل يف إطار إجيايب .مفثال مكا ذكر
املتدخلون ،مبا أنين هنا يف املغرب جيدر يب أن أشري إىل التجربة املغربية ،وهذا ليس من باب املزايدة أو
املجاملة ولكن هذا هو الواقع الذي نعيشه .استطاع املغرب مثال ،بتقبله واحتضانه للتعدد الثقايف وتسيريه
بشلك إجيايب يف إطار تعايش يعيط احلق للجميع ،يف أن يعرب عن ثقافته وعن هويته بغض النظر عن
انمتاءه العريق أو الديين ،وأوصلنا املغرب إىل هذا االستقرار السيايس وهذا التطور ،وما ميكن أن نمسيه
االنفتاح االقتصادي واالستقرار االجمتايع.
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إذا ،حنن يف إفريقيا نعتقد أن إخواننا خصوصا يف غرب إفريقيا يعيشون مشلك االضطراب الثقايف،
هل حنافظ عىل ثقافاتنا ونتفاعل معها ونطورها أم نأخذ ثقافة اآلخر وننسلخ من ثقافتنا أو نستطيع أن
نعرب عن ثقافتنا بشلك إجيايب مع تقبل الثقافات األخرى ؟ أعتقد أنه ميكن أن نستفيد من املغرب يف هذا
املجال ،مكا ذكر املتدخلون ،جمال التعاون األاكدميي العيمل الذي من خالله ميكن أن نستفيد من هذه
التجربة املغربية يف هذا املجال ،لنعيط دفعة لقارتنا يف تقدمنا واستقرارنا.
سعيدة بلوايل
شكرا جزيال لألستاذ اجلليل ،لقد أفاد بأن االحرتام املتبادل للثقافات ميكننا وميكن اإلنسانية من أن تصرب
إىل الكونية .فعىل األفارقة أن يعودوا إىل ثقافهتم اخلاصة ،ليمتكنوا من التفاعل مع اآلخر ،وليمتكنوا من
إغناء الثقافة الكونية .لقد ارتئيت مع السادة الضيوف الكرام أن نفتح النقاش مبارشة ليكون التفاعل عىل
ما أظن أفضل ،وأتيح التدخل لإلخوة احلارضين ،وميكن أن يكون التدخل بالعربية أو الفرنسية وسنعيد
بعد ذلك اللكمة لضيوفنا الكرام ليمتكنوا من التجاوب مع حضورنا الكرمي.
عبد اللـه محويت
لو حمسمت ،فميا خيص العالقات مع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء ،فإننا جند فعال ،حىت يف كتب التارخي،
أو يف كتابات الروائيني ،عالمات تؤرخ هلذه العالقات السميا فميا يتعلق بتواجد التيجاين يف خمتلف
البلدان ،فبالتايل توجد آثار مكتوبة ،فالنقاش خلف آثارا يف السينغال ويف مايل ويف الكوت ديفوار ،إخل.
يف الواقع ،نجسنا عالقات تسمتر يف الوجود ،ومك مجيل أن نرى بالدنا أيضا تسري يف الطريق الصحيح.
أسري حلقة حول الثقافة اإلفريقية وإفريقيا جنوب الصحراء ،وما زال الطلبة يأتون من أجل التكوين .وفميا
خيص الشعوب اإلفريقية لكها وخاصة الدول اليت هلا عالقة دينية وروحية مع الكوين .إذا السؤال هو  :هل
ميكن أن نقول أن هذه العالقات اليت تستعمل اآلن وطيدة لدرجة مهمة جدا ؟ وكيف أن هذا التواصل ميكن
أن يطورها حىت تصبح رمبا منفتحة عىل الثقافات والشعوب األخرى إذ يعترب الكوين أسايس بالنسبة
للدول اإلسالمية ؟
بالو داودة
إذا الحظمت لك سنة ارتفاع عدد الطلبة القادمني إىل املغرب ،فذلك ألهنم يهنون دراسهتم هنا ويعودون إىل
الكوت ديفوار حاملني معهم أمجل الذكريات ،أي أهنم يف ذات الوقت سفراء املغرب يف الكوت ديفوار  :إذ
يضطلعون مبهمة تعزيز الثقافة املغربية يف الكوت ديفوار ،وال يقف األمر عند هذا احلد ؛ بل عندما يلتقون
أناسا يف الكوت ديفوار ويتجاذبون معهم أطراف احلديث ،يقولون « :لقد درست باملغرب وقد اكنت جتربة
رائعة ،هناك اهلدوء واالستقرار وخصوصا طيبة الناس» .وإن دل هذا عىل يشء فإنه يدل عىل أن امجليع
يرغب يف القدوم إىل املغرب .أود أن أوحض لمك شيائ ،فمكا سبق وذكرمت أنه يف التسعينات ،اكنت متنح
الكوت ديفوار عرشون أو ثالثون منحة دراسية خمصصة للطلبة اإليفواريني من أجل الدراسة يف املغرب.
الفوج األول الذي عاد إىل أرض الوطن ،اكن مردوده جيدا يف العمل .عىل إثر ذلك طلبت الكوت ديفوار أن
يصل عدد املنح الدراسية إىل مخسني منحة لك سنة .ويقدم املغرب اليوم مائة وعرشون منحة للكوت ديفوار
لك سنة .ختيلوا أنه منذ عرش سنوات ،نتحدث عن أكرث من ألف منحة ! وهكذا إذا مكا قال زمييل ،السيد
دمحم التوري ،قبل قليل بأن املغرب جنح يف أمر ؛ ويتحمت عيل االعرتاف بأنين مل أهشد لنجاحه مثيل يف
بايق البلدان اإلفريقية .ملاذا ؟ ألن املغرب يستقبل لك طلبة العامل .ترسل الواكلة املغربية للتعاون الدويل
منحا دراسية إىل جل بلدان العامل .جند حىت الصينيني يأتون إىل املغرب بغرض الدراسة  :إذا ما ذهبمت
إىل الرباط فسوف جتدوهنم .فامجليع يأيت إىل املغرب.
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حيتضن املغرب لك الثقافات داخل بلد واحد ،حيث من احملمتل أن تتعارض ثقافة لك خشص مع بايق
الثقافات .إذ أنه ليس من اهلني محتل لك ذلك والتغلب عىل لك الصعوبات املمكنة ،وحىت العمل مع امجليع.
لكن املغرب جنح يف ذلك منذ أكرث من ثالثني سنة ،منذ سنة  ،1986اكن التعاون املغريب قامئا ،وقد جئنا
يف هذا اإلطار مكا سبق وذكرت .وأنا جئت هبذه الطريقة كذلك .مكا قابلت أخشاصا آخرين قدموا من
جممتعات أخرى وحتقق التبادل بالفعل .هلذا السبب نتحدث اللغة العربية اليوم ،لقد تعملناها هنا .لقد اكن
توجهي عمليا ،وأثناء القيام باألمعال التطبيقية ،اكن يتحدث اآلخرون باللغة العربية يف حني مل أكن أجيد
هذه اللغة ،وهذا ما دفعين إىل تعمل العربية .واكن ذلك ممكنا ألن املعاملة اكنت الئقة ،واالستقبال رائع،
وسوف يسمتر ذلك بإذن اللـه ،ألننا اليوم سفراء املغرب.

عبد العزيز مامادو مايڭا
نشكر األستاذ عىل مداخلته القمية ولقد أشار إىل بايق النقط اليت أردنا أن نتحدث حوهلا ،هو التارخي
الذي جيمع بني األفارقة ،بني اململكة املغربية والسودان الغريب ،الشك اكنت من العوامل اليت أثرت يف
التعددية الثقافية يف إفريقيا إجيابا ،إىل جانب تلك الصالت عرب القرون يف جمال التبادل التجاري
والتواصل الثقايف بني خمتلف الشعوب والقبائل ،نعيط عىل سبيل املثال اململكة املغربية والسودان الغريب،
مدينة مراكش ومدينة تومبوكتو ،العملاء األفارقة أو عملاء السودان الذين وصلوا إىل املغرب وعملاء اململكة
الذين وصلوا إىل السودان وكون ذلك منذ قرون البيئة املناسبة للتعددية الثقافية اإلجيابية ،ألن التعددية
الثقافية إذا دعت إىل التالحق واحلروب فهي سلبية ،أما اإلجيابية يه اليت تؤدي إىل التعايش السيمل.
امحلد للـه ،التارخي جسل تواصال فعليا وتبادال جتاريا بني الشعوب اإلفريقية وبني املغرب بصفة خاصة
وإفريقيا جنوب الصحراء .ماكنة الكونية هلا جذور يف تارخينا مكسملني منذ أن انترشت جذور اإلسالم
يف أرجاء العامل ،فاكنت إفريقيا احملطة األوىل للدين اإلساليم بعد البعثة النبوية حيث اهلجرة األوىل
والثانية ،وقد تعرفنا حنن األفارقة عىل اإلسالم قبل املدينة املنورة ،وهذا جيب أن تفتخر به القارة اإلفريقية
ولكن جيهله الكثري .مفنذ أن ظهر الويح وبدأت هاته الرسالة ،دعا اإلسالم إىل التعايش من خالل احرتام
التعددية الثقافية بني الشعوب .امجليع يعرف ما يه املاكنة اليت اكنت لبالل احلبيش يف املدينة املنورة.
والروايات تشري إىل أن بالل بعد موت النيب ىلص اللـه هيلع ملسو ترك املدينة ألنه مل يكن ليطيق مساع
اآلذان يف املجسد النبوي بعد رحيل خري الربية سيدنا دمحم ىلص اللـه هيلع ملسو .فبعد مغادرته وانتقاله
إىل املدينة رأى يف املنام أن الرسول ىلص اللـه هيلع سمل يقول له ما هذا اجلفاف يا بالل ،وبالل مكا نعرف
من احلبشة ،هذا جيسد ماكنة الكوين يف التعايش السيمل.
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إذا أخذنا المنوذج املغريب فهناك عوامل أثرت يف توطيد هذه املاكنة بني الشعوب اإلفريقية .مكا أسلف
الذكر األستاذ بالو ،عن استقبال الطلبة األفارقة يف املغرب ،ميكن أن نقول اليوم أن املغرب قبلة الباحثني،
لكن هذا له جذور تارخيية ،لقد بدأ منذ قرون يف خمتلف الدول اليت حمكت هذه اململكة املباركة ،لقد
اكن هناك تواصل فكري ورحالت عملية إىل املغرب لتليق العلوم الرشعية ،مفن هنا انطلقت راية املذهب
املاليك إىل أرجاء إفريقيا .أنا خرجي لكية اآلداب جبامعة دمحم اخلامس بالرباط ،يف مرحلة الدكتوراه
يف املناظرات الدينية.
اليوم ،أصبحت لنا ماكنة مرشفة كأفارقة يف هذا املجال ،اآلن قالوا أن  120طالب من ساحل العاج يلتحق،
أنا من ساحل العاج وأقول أن  150التحق هذا العام من مايل ،هذا خري كثري .امحلد للـه .السياسة الدينية
املغربية ،أعطت اهمتاما خاصا للكوين يف التعددية الثقافية من خالل تأسيس مؤسسات خاصة لألفارقة،
مثل مؤسسة دمحم السادس للعملاء األفارقة .وهذا جيمع العملاء األفارقة مبختلف قبائلهم باختالف
ثقافاهتم ،لغاهتم وانمتاءاهتم وكذلك تأسيس معهد دمحم السادس لألمئة واملرشدين واملرشدات ،هذا املعهد
بدأ بأمئة دولة مايل مث أصبح معهدا دوليا ،استقطب أمئة من إفريقيا واآلن يستقبل هذا املعهد أمئة أوروبا
وأمرياك .وهذه من الوسائل اليت تهسم بال شك يف إحياء هذه املاكنة ويف توطيد التبادل الثقايف.
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الرتمجة و الكوين
رئيسة اجللسة  :أمينة املؤدب
باربارا اكسان ،تيفني سامويو ،زكية سينارص
املشاركون :
القدس
		
فضاء :
يوم السبت  20أكتوبر 2018
التارخي :
18 : 30 - 17 : 00
		
الساعة :

موجز مداخالت املائدة املستديرة
ذكرت أمينة املؤدب ،احلاصلة عىل الدكتوراه يف اللسانيات اإلثنية ومديرة قطب الكتاب
واملكتبات الوسائطية بسفارة فرنسا بالرباط ،يف مسهتل هذه املائدة املستديرة باخلطوط
العريضة يف مداخلة لألستاذ راشد رشدي ،احلارض معنا يف القاعة ،والذي اكن قد
شارك هبا يف مائدة مستديرة سابقة ،خاصة حديثه عن سابقة تأسيس مكتبة مجعت
لك معارف العامل ،وعىل رأهسا معارف اليونان ،باللغة العربية ابتداء من القرن التاسع.
بعد ذلك ،قدمت املسرية للجمهور احلارض األستاذة باربارا اكسان ،الباحثة الفخرية يف
مركز البحث العيمل الوطين الفرنيس وعضوة األاكدميية الفرنسية والاكتبة اليت هلا
إصدارات عدة أبرزها «يف مدح الرتمجة» املتصل مبوضوع النقاش مبارشة .حتدثت
األستاذة اكسان معا اكن رمبا يعترب أول مظهر للكونية ،وهو اللوغوس اليوناين الذي
أصبح كونيا ملا وضع اليونان مكقابل ونقيض ملا سواه من «العامل الرببري».
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حسب اكسان ،الرتمجة يه ما ميكن املرء من اإلقامة والعيش يف لكتا اللغتني وكذا
تعمل وفهم تنوع اللغات  :وهذا هو البعد األسايس يف الكونية اجلديدة .ضيفة أخرى
ترشفنا حبضورها ،األستاذة اجلامعية ورئيسة مجعية الرتاث اللغوي زكية سينارص.
كوهنا مغربية ،تعيش حالة التنوع اللغوي الوطين بلك تفاصيله ؛ مكا تشتغل رفقة كتاب
آخرين عىل خمتارات من الرتاث الشفهي املغريب التقليدي املتعلق باحلاكيات واألساطري
واأللغاز واألجحيات ،وهو ما قادها إىل اكتشافات مهمة ،مهنا أن حجا املغريب الهشري
خشصية شبه كونية هلا حضور قوي يف لك بلدان املتوسط .مكا أكدت عىل التشابه
الكبري بني مجلة من احملكيات املغربية وحاكيات الفونتني وحاكية مرشقية جندها عند
اكتب املالمح ،اليوناين هريودوت .وأكدت كذلك أن ترمجة احلاكيات واألساطري املغربية
إىل الفرنسية تؤكد باململوس مدى صعوبة إدخال نص من ثقافة معينة إىل ثقافة أخرى.

من جههتا ،ناقشت األستاذة اجلامعية والروائية الفرنسية تيفني سامويو كتاب باربارا
اكسان «ممجع الفلسفة األورويب» الذي ميجد التنوع والتعددية الثقافية يف مقابل الكونية
املهمينة .وهذا معناه أن الرتمجة يه يف املقام األول معل خيدم يف املقام األول االختالف
والتنوع ،إذ يدفع املرء دامئا إىل مساءلة لغته ،حيث أن الرتمجة فضاء يسكنه القلق
وحتيط به احلصون والقالع يف مواجهة اهلمينة ،ويه هبذا املعىن ترياق ضد الكونية .إال
أن براجم الرتمجة الزالت غري قادرة عىل جتاوز املعاين احلرفية املبارشة إىل مستويات
أمعق ،حيث أهنا عاجزة حىت اآلن عن نقل البعد الثقايف ودالالته العميقة.
من ناحية أخرى ،بينت باربارا اكسان خطورة الرتمجة وأبعادها السياسية .ولقد أشار
املتدخلون إىل مجلة من القضايا ،من بيهنا تدريس الرياضيات باللغة العربية الدارجة
واإلشارة إىل كتابة دانيت نص الكوميديا اإلهلية باللغة الفلورنسية بدل اللغة الالتينية،
اليت اكنت لغة التواصل والتأليف يف أوروبا .لك هذه املداخالت تؤكد إماكنية االبتاكر
وإعادة تشكيل اللغة ،وأن هذا حتدي يناط بالرتمجة رفعه وأخذه محمل اجلد.
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مداخالت املائدة املستديرة
أمينة املؤدب
يعترب النقاش حول الكونية يف صلب نشاطنا الرتمجي الذي بدأناه منذ سنتني ،هنا باملغرب ،من داخل
مكتب الكتاب الفرنيس وبالتعاون مع عدد من دور النرش .وسنقدم نتاج معلنا يف هذا الباب مضن فعاليات
الدورة القادمة لملعرض الدويل للكتاب بالدار البيضاء .ولقد هشدت إحدى أول املوائد املستديرة املنمظة
هذه السنة مشاركة مؤرخ عمل الرياضيات العربية املمزي رشدي راشد ،الذي يرشفنا حبضور هذا النقاش.
وأنا اليوم سأستعني بيشء مما قاله األستاذ يف تسيري هذه اجللسة املتعلقة بالرتمجة ،وهذا ما مل أقله حىت
اآلن .ترمج األستاذ رشدي العديد من األمعال اخلالدة ،خاصة خمطوطات اخلوارزيم اليت أهداها مؤسس
عمل اجلرب للخليفة العبايس املأمون .وقد سامه هذا العامل اإلساليم الكبري يف تطوير العلوم والفلسفة،
وأسس لفعل الرتمجة عرب ترمجة نصوص الفكر اليوناين والفاريس القدمي الذي أغىن اللغة العربية .ويف
نظري ،من الرضوري جدا إعادة االتصال هبذا الرتاث بشلك عاجل .وحنن نعترب اشتغالنا يف الرتمجة
ومشاركتنا يف هذه املائدة املستديرة اليت تناقش الكونية ،خاصة فكرة مساءلة الكونية القامئة أو بناء كونية
جديدة أو تبين مقاربة جديدة ،مسامهة بسيطة يف هذا االجتاه.
يف البداية ،أريد التنديد حبالة التعتمي والتغايض املمهنج عن الدور الكبري الذي لعبه الدين اإلساليم واللغة
العربية يف تشكيل احلضارة األوروبية واحلداثة .فقد أسس العرب عمل اجلرب ونظرية األرقام والكسور
العرشية والكثري من األشياء األخرى يف عمل الرياضيات وسائر العلوم .وهذا لكه يفند الرأي الذي يقول
بأن العلوم احلديثة إنتاج خالص للغرب .يف احلقيقة ،الرتمجة متكننا من أن نبني للجميع أنه ال يوجد سوى
عامل واحد وحقيقة واحدة  :أي أن العمل ال دين له وال هوية وال اكتب تنسب له حقوق ملكيته الفكرية .وهبذا
املعىن ،يصبح رجوعنا مجيعا إىل الكونية املتنوعة ،رجوعا إىل احلقيقة .وهنا أقرأ لمك مجلة قال فهيا
األستاذ رشدي « :العمل ال جغرافيا له ،وال توجه رويح له  :فهو إذا ال غريب وال رشيق ،ولك ما يف األمر
هو أننا بصدد ادعاءات مبنية عىل أسس إيديولوجية بدل أسس فلسفية وعملية .ومكا هو معلوم ،مت نقل
الفكر اليوناين إىل البلدان اإلسالمية» عرب حركة ترمجية كبرية» .لكن ترمجة أمعال هبذا املستوى الذي
حتدث عنه األستاذ ال تمت باملصادفة هكذا .هذا اجلهد الرتمجي الكبري اكن يندرج مضن جهد حبيث أكرب
مشل لك العلوم وقام باستخالص عصارة لك ما كتب فهيا باللغة العربية قبل أن يطالب برتمجة أمعال
الثقافات األخرى .وهذا يؤكد أن األمر ال يتعلق بعملية نقل بسيطة.
طور العرب الرتاث اليوناين وفتحوا أمامه آفاقا مل تكن تلوح يف األفق من قبل .وقد فعل العرب ذلك بفضل
الرتمجة أوال .بعد هذا التذكري املقتضب ،سأقدم ضيوفنا الكرام .أنا حقا سعيدة ألين مجعت ثالثة صديقات
لك واحدة مهنن تشتغل عىل الرتمجة بأسلوب خمتلف ومهم .عىل مشايل ،الدكتورة باربارا اكسان ،مديرة
حبوث خفرية باملركز الوطين الفرنيس للبحث العيمل وعضوة يف األاكدميية الفرنسية وحائزة عىل امليدالية
الذهبية لملركز الوطين الفرنيس للبحث العيمل .مكا تشتغل مكرتمجة واكتبة ؛ وقد أرشفت عىل تنسيق
إجناز كتب مجاعية عديدة مهنا «ممجع العبارات غري القابلة للرتمجة» .وباملناسبة ،سيمت عرض النخسة
العربية من كتاب األستاذة باربارا «يف مدح الرتمجة» مضن فعاليات املعرض الدويل للكتاب بالدار البيضاء
املزمع تنظميه يف فرباير القادم .مل أستفض يف تعريف باربارا ألهنا بلك بساطة غنية عن التعريف.
ضيفتنا الثانية يه األستاذة تيفني سامويو اليت أصبحت معتادة عىل زيارة املغرب حبمك مشاركهتا يف
عدد من املؤمترات بالرباط ويف الدورة املنرصمة من املعرض الدويل للكتاب بالدار البيضاء .وعالوة عن
كوهنا أستاذة أدب مقارن خمتصة يف الرتمجة ،تشتغل تيفني عىل األدب العاملي والعالقات بني اآلداب
املختلفة .وفوق هذا وذاك ،فاألستاذة روائية ومرتمجة تشتغل عىل عدد من اللغات األوروبية.
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ضيفتنا من املغرب يه األستاذة زكية سينصار ،املختصة يف قضايا التعددية اللغوية والتنوع اللغوي.
ترمجت زكية عدة كتب حول اللهجات واالزدواجية اللغوية مكا سامهت يف ترمجة كتب أخرى.
باربارا اكسان
يف احلقيقة ،أريد التعليق عىل عنوان هذه املائدة املستديرة وعىل شعار الدورة الثانية من املعرض املغاريب
للكتاب .يذكرين شعار «مقاربة الكوين» بعنوان فريع يف كتايب «يف مدح الرتمجة» أطلقت هيلع «تعقيد
الكونية» .لذلك ،أتساءل هل عبارة «مقاربة» يف شعار املعرض تعين أن الكونية مشلكة سلفا وأن أقىص
ما ميكننا فعله هو مقاربهتا ؟ وإذا اكن األمر كذالك ،مفىت تشلكت هذه الكونية ؟ وما يه أول كونية بلغت
الكونية ؟ أنا ال أعرف يشء عن أصول األشياء يف هذا العامل املتداخل ،وأفضل احلديث عن الكونية األوىل ؛
وإذا افرتضنا أن هناك كونية ممزية مت اخرتاعها فهي رمبا الكونية اليونانية ،األرسطية مثال ،اليت تقول :
ال معرفة إال معرفة الكون .هذا الفكر ميزي بني الكوين واملفرد وامجلايع .وهيلع ،ميكننا القول إن الكونية
رمبا اكنت ولو مرة واحدة عىل األقل ،إن مل تكن لملرة األوىل إطالقا ،اخرتاعا يونانيا .وهذه الكونية رمبا
اخرتعت ،أو وجدت أو اخزتلت ،يف لكمة واحدة يه  :اللوغوس.
هذه لكمة ال ترمجة هلا أصال ؛ ويه أفضل مثال عىل اللكامت غري القابلة للرتمجة .الالتينيون ترمجوها
من خالل التالعب باللكامت واأللفاظ ؛ فقالوا « :اخلطاب واملنطق» .حيمل اللوغوس يف طياته فكرة النسبية
والرياضيات ؛ وهذا حييلنا مرة أخرى إىل ما قاله األستاذ راشد رشدي .إذا عندنا  :اللوغوس  -أي
املنطق  -واللوغوس ،أي اخلطاب .يف احلقيقة ،ميكن أن ترتمج لكمة اللوغوس مبائت الطرق والصيغ ؛ لكن
ملاذا ؟ أليست هذه الكونية ثقيلة ومزدمحة باملعاين ؟
يف الواقع ،السبب هو أن اإلنسان عندما يعمل العقل واللغة فهو ينتج اآلخر .حسب أرسطو ،اإلنسان حيوان
ناطق ال كونية له أكرث من هذا ،إال أن يتحدث اليونانية أو يكون يونانيا أصال .وهذا يعين عند اليونان :
التحدث مكا ينبيغ والتفكري مكا ينبيغ وحتصيل العمل مكا ينبيغ .ولكن ،إذا مل يكن املرء يونانيا ومل
يتحدث اليونانية ،مفاذا سيكون ؟ سيكون من الربابرة ،أي األقوام اليت ال يمسع اليونان من لغهتا سوى
«بال بال بال» .وهذا يبني أن لكمة برابرة حمااكة لصوت «بال بال بال» الذي يصل أذن اليوناين عندما يسمتع
لغات أجنبية .أعتقد أن املشلكة األساسية يف تشلك الكونية يه أهنا تبىق دامئا منسوبة إىل أحد ما  :عىل
سبيل املثال ،اللوغوس كونية يونانية .وإذا بدأنا هكذا ،سنفهم أنه من الرضوري جدا االسمترار يف إعادة
تشكيل الكونية دون توقف ،أي أن جنعل جمهود إعادة تشكيل الكونية صريورة دائرية يكون أوهلا آخرها.
وإذا كنت قد أوليت لك اهمتايم وتفكريي للرتمجة ،فألهنا متنحنا بدل اللوغوس الواحد لكمة اللـه اليت
تشعل لنا فوانيس تكشف معاين ونواميس العامل املتنوعة وألن بدل اللوغوس الواحد عندنا لغات كثرية .هذا
الكالم ميكن أن يقودنا إىل تشكيل كونية تمتحور حول فكرة تنوع اللغات البرشية.
ميكن أن حناول تشكيل يشء جديد يشبه الكونية ،وأنا رصاحة ال أعرف ماذا ميكن أن نمسيه  :هل ميكن
أن نمسيه كونية معقدة ؟ رمبا ؛ لكن يف مجيع األحوال ،هذا اليشء الذي ميكن أن نسىع يف تشكيله هو
يشء مركب ،ويضم يف داخله صفات أمهها التفرد واخلصوصية والتنوع وال يوجد بالتايل ككونية مهمينة
بل يوجد كهدف أو خكيط نامظ للك يشء يف العامل .وبالنسبة يل ،مقاربة الكوين تعين وعينا بأن ما
حنتاجه فعال هو ببساطة خيط نامظ جيمع لك يشء وال ينسب ألحد ووعينا بأن الكونية احلالية منسوبة ألحد
ما .ويف نظري ،متكننا الرتمجة من فهم التنوع اللغوي ،املناقض للفردية السائدة يف اللوغوس وكونيته ،مكا
أهنا متكننا من اإلقامة والعيش بني لغتني أي يف كنف لكتا اللغتني .ولو اكن موكول يل أمر احلسم يف
أساليب وأدوات مقاربة الكوين ،لاكن طليب األول من امجليع هو اإلقامة والعيش بني لغتني قدر املستطاع.
وهنا أريد استحضار جاك ديريدا الذي استعمل عبارة « :أكرث من لغة» .ولو أردت أن أعيط تعريفا عاما
وبسيطا واخزتاليا ملفهوم التفكيك ،فسأقول بال تردد « :أكرث من لغة».
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يف الواقع ،مثرية جدا يه عبارة «أكرث من» كأسلوب يف إعادة تشكيل الكونية .وهذه العبارة البد أن
تمشل لك يشء يف نظري .وجدير بالذكر أنه حني اشتغايل عىل «ممجع العبارات غري القابلة للرتمجة»
و«ممجع الفلسفة األورويب» اللذين ذكرهتام أمينة ،عشت حلظات ممزية أبرزها عندما فهمت أننا نتلكم
ونتفلسف ال من خالل املفاهمي بل من خالل كونية تتجىل يف لكامت اللغات البرشية املختلفة .وهذا معناه
أنين عندما أقول « ،»Bonjourفأنا ال أقول «سالم» ؛ وأين عندما أقول لك «Je vous souhaite une bonne
 »journéeكتحية فأنا ال أمتىن لك حقا ومبعىن حريف أن حتظى بيوم جيد يعمه السالم ؛ وهذا معناه أيضا
أنين عندما أقول « ،»mindفأنا ال أقصد « »geisstمكا أين ال أقصد « .»spiritيف نظري ،هذا هو املنطلق
الذي سميكننا من تشكيل كونية أكرث تعقيدا وتركيبا وأكرث تفاعال مع الواقع وأقل خضوعا لإليديولوجيات.
قبل أن أترك لمك اللكمة ،ميكن أن أحدثمك إذا تفضلمت عن طريقة اشتغالنا ،آخذين بعني االعتبار فكرة
اخليط النامظ ،عىل «ممجع العبارات غري القابلة للرتمجة» .بين هذا املمجع يف مقابل نوعني من الكونية :
كونية عاملية وما ميكن تمسيته الكونية القومية ،اليت أمسهيا القومية املرضية ،كتلك اليت عرب عهنا هايدغر
عندما قال «إن اليونانية واألملانية مها لغتا اإلنسان املفكر العميق» ،أي الكونية يف أهبى صورها .هذا
الرأي ال يعرب إال عن هايدغر وعن فكره لوحده ،بطبيعة احلال .مثال آخر هلذه الكونية املرضية يقدمه لنا
القويم الفرنيس ريفارول الذي اكن يدعو إىل فهم العامل من خالل الفرنسية ألهنا اللغة الكونية السائدة يف
العامل .هذان مها العدوان اللذان واجههام «ممجع العبارات غري القابلة للرتمجة» ،الذي ترمج إىل العربية
يف جزء منه بفضل األستاذ عيل بمنخلوف ؛ وأنا أقصد أن املمجع أعيد تشكيله وصياغته لكيا.
أمينة املؤدب
مقدمة رائعة حقا .فقط كتوضيح أراه مهام  :حصيح أنين ذكرت ريفارول وكونية اللغة الفرنسية ألقول أننا
من خالل اليونان واللوغوس واصلنا التفكري يف كونية معينة ويف تعريف الكونية احلالية اخلاضعة للهمينة
الغربية ؛ لكن بال شك ،قضية التعددية اللغوية واللغات مهمة جدا باملغرب كبلد معروف بتعدديته اللغوية اليت
تمشل لغات اكلفرنسية واللغة العربية الفصىح واللغة العربية الدارجة واألمازيغية .اشتغلت زكية بشلك
كبري عىل قضايا التعددية اللغوية واالزدواجية اللغوي ة؛ وهلا إصدارات وترمجات عدة يف املغرب .أستاذة
زكية ،هل لك أن حتدثينا عن التعددية اللغوية املغربية يف ضوء الكونية ؟
زكية سينارص
أشكر املنمظني عىل هذا اللقاء الرائع .عندما عرفت أين مدعوة إىل هذه املائدة املستديرة ،طرحت عىل
نفيس السؤال التايل  :الكونية والرتمجة ،كيف يل أن أحتدث عهنام وأناقهشام من خالل جتربيت اخلاصة،
ألين يف آخر املطاف لست مرتمجة حمرتفة ؟ مكا قالت أمينة ،عندي جتربة فميا خيص التعددية اللغوية
املغربية .اكن أيب مدرسا للغة العربية الدارجة يف إحدى املدارس الفرنسية إبان عهد االستعامر .وبالتايل
نشأت وأنا حماطة بكتب ومقررات تضم وحتتوي حاكيات وأساطري وقصص وألغاز وأجحيات وأمثال من
الرتاث املغريب مكتوبة بالدارجة املغربية .هذه البيئة سامهت يف إثراء خميايل ومتخييل اخلاص بكنوز
الدارجة املغربية .ميكن أن أمزي بني مستويني من الدارجة  :الدارجة لكغة للتواصل والدارجة لكغة أدبية،
بلك مبا يف اللكمة من معىن ،وإذا أتيحت يل الفرصة سأقدم بعض األمثلة.
بعد ذلك ،وجلت املدارس الفرنسية باملغرب ،أو ما كنا نمسيه مدارس البعثة اجلامعية والثقافية الفرنسية
اليت مل تكن فهيا لغة أخرى غري الفرنسية ،فقد اكنت العربية مقصية وغري معرتف هبا ومصنفة لكغة أجنبية.
بعد مساري الدرايس االبتدايئ واإلعدادي والثانوي ،اكنت الوجهة يه فرنسا من أجل إمتام دراسيت
العليا .عندما عدت إىل املغرب ،التحقت مبركز الدراسات واألحباث للتعريب ،أي أين دخلت يف عالقة مهنية
قوية مع اللغة العربية الفصىح.
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هكذا وجدتين أمعل يف املؤسسة اليت ستولك إلهيا مهمة إحالل اللغة العربية الفصىح حمل اللغة
الفرنسية يف لك القطاعات يف مغرب ما بعد االستقالل .وهكذا وجدتين أتعامل مع مجموعة من اللغات
يف نفس الوقت .قد يسألين أحدمك  :ما الدرس الذي استفدته من جتربتك الخشصية ؟ يف احلقيقة ما
استفدته هو أين أيقنت مبا ال يدع جماال للشك أن املغرب متنوع لغويا وأن هذا التنوع ثروة حقيقية .وال
جيب أبدا مقاربة هذا التنوع اللغوي مقاربة صدامية متيل إىل الرصاع وختلق ثنائية ومقابلة بني اللغة
العربية الفصىح واللغة العربية الدارجة من جهة واللغة العربية واللغة الفرنسية من جهة أخرى .وأنا مازلت
أشتغل عىل هذه املواضيع .قد يتساءل أحدمك  :ما يه األمعال اليت مقت هبا يف هذا الباب ؟ حدثتمك عن
تكويين وعالقيت اخلاصة مع اللغات منذ الصغر ،أما اآلن فسأحدثمك عن «نزعة الكونية» وعن «الكونية».

أنا جد سعيدة حبضور مديرة دار النرش الباريسية «غوترن» معنا ،ألنين أنا ومشلني غاليت  -مشلني مديرة
أحباث يف املركز الوطين الفرنيس للبحث العيمل وخبرية يف عمل األجناس  -قررنا نرش خمتارات من
الرتاث الشفهي املغريب  :حاكيات وأساطري وألغاز وأجحيات .بدأ هذا املرشوع من مؤلف  -حقيقة ،توجد
مصادفات يف حيايت ال توصف َ -ك َت َبه جورج كولني عنوانه «خمتارات مغربية» .هذا هو الاكتب الذي اكن
والدي يستعني به يف حتضري دروس الدارجة  :صدفة رائعة حقا ! أليس كذلك ؟ لقد وجدتين أدرس تلك
النصوص من جديد وقد قررنا ،أنا ومشلني غاليت ،ترمجة تلك النصوص إىل الفرنسية ،ألننا متنينا من شدة
مجاهلا وغناها أن نتقامسها مع بلدان وثقافات أخرى .وقد اكتشفت مع مشلني ،عاملة أجناس ،كبرية ،ال
يشق هلا غبار يف جمال ختصصها ،يف قصص حجا الصغرية  -أنمت بال شك تعرفونه ولو معرفة سطحية ؛
بالنسبة يل حجا مغريب  :إنه حجا فايس وحجا مراكيش -اكتشفنا أن حجا هذا هو «كونية» يف حد
ذاهتا  :ألن عندنا حجا إيطايل وحجا ماليط وحجا مرصي وحجا يف لك بلدان املتوسط تقريبا .ويف لك
بلد وحقبة ،اكنت تمسى هذه الخشصية بأمساء خمتلفة تراوحت بني موىح ويوىح ونارص الدين جحة.
باختصار ،نتحدث عن حجا نفسه الذي نعرفه يف املغرب .حاكية أخرى تتشابه مع حاكيات أمم أخرى يه :
«اللعابة» اليت اخرتهتا عنوانا ألحد كتيب .ما حمتوى حاكية «اللعابة» ؟ إهنا نخسة كربونية من حاكية
دليلة احملتالة يف «ألف ليلة وليلة» ،وحنن هنا بلك تأكيد بصدد كونية أخرى .يف جتربيت أنا وميشلني ،لك
احلاكيات اليت أردنا ترمجهتا –مخسون نخسة -تشاهبت عىل حنو غريب مع حاكيات الفونتني.
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نفس اليشء ميكن قوله خبصوص املواعظ اليت تنهتي دامئا بدرس معني .والفرق الوحيد الذي جسلناه هو
أن هذه األساطري اكنت ،إن جاز القول ،لك حقوقها الفكرية ملك للثقافة املغربية  :جند يف هذه النصوص
حديث عن الزمن من خالل التقومي القمري املغريب وهشور بأمساء مغربية ،لكن البايق لكه ،أي لك ذلك
اخليال ،كوين متاما وإطالقا .نفس الكالم يصح قوله خبصوص األمثال .قدمت لنا ميشلني غاليت حاكية
«رطل ونص رطل» اليت ترمجهتا .واملمزي حقا يف هذه احلاكية هو أن هلا وجودا مجسال مبرص القدمي
جسله املؤرخ اليوناين هريودوت .وهذا يعين أن الناس من لك األصقاع قد تناقلوها مدة ألفني ومخمسائة
سنة ومازالوا حىت يومنا هذا .حنن هنا يف نفس الوقت بصدد ،امتدادات ثقافية استثنائية وإشعاع
ثقايف كوين ،ألن هذه احلاكية موجودة حقيقة وفعال يف لك ثقافات العامل ؛ فقد استطاعت ميشلني أن
جتد نصوصا مماثلة يف الكثري من البلدان .وهذا لكه دفعنا إىل ترمجة هذه احلاكيات املغربية .وبرصاحة،
ظننا أن ترمجهتا إىل اللغة الفرنسية أمر يسري علينا ،لكننا اصطدمنا بصعوبات كثرية .فقد وجدنا أنفسنا
نتعامل مع لغة عربية دارجة ،مبستوى أديب رايق جدا ،لكها صور وجمازات وموسيىق وكالم مقىف موزون.
وهذه لغة أدبية ممزية يصعب التعامل معها يف الرتمجة  :حنن ال نتحدث عن لغة عربية دارجة كتلك اليت
يستعملها املغاربة يف حياهتم .هذه يه العقبة اليت واجهتنا ،ألن الرتمجة تتجاوز فعل االنتقال من لغة
إىل أخرى إىل فعل االنتقال من لغة وثقافة وتصور وجودي معني إىل لغة وثقافة وتصور وجودي خمتلف.
وعالوة عىل االختالفات الثقافية ،طرح أمامنا مشلك اختالف النظام اللغوي الفرنيس ومنطقه عن النظام
اللغوي العريب .كنا جند أنفسنا أمام عبارات باللغة العربية حنري يف التعبري عن معناها باللغة الفرنسية.
هل نرتمجها ترمجة حرفية ؟ هذا لن يعيط النتاجئ املرجوة أبدا ،ألن القارئ الفرنكوفوين لن يفهم أي يشء.
صديقيت عاملة أجناس وتتقن الفرنسية ،وأنا أحتدث العربية مبستوى جيد عىل العموم .تشاورنا وتناقشنا
خبصوص أحسن اسرتاتيجية ميكن العمل هبا .وقد تبني بوضوح أن احلرفية ليست حال ،ألننا سنقيض
عىل لك املعاين اخلفية .فبدأنا نعمق البحث والتشاور ألننا مل نرد ومل نرغب أبدا يف االستسالم واعتبار
تلك النصوص «غري قابلة للرتمجة» عىل قول باربارا اكسان .ببساطة مل نتقبل فكرة أن هذه النصوص
ال ميكن ترمجهتا .لذا بذلنا جهدا كبريا ومضاعفا يك ننقب يف اللغة الفرنسية وننتج نصا فرنسيا ينقل
املعاين وحيرتم النظام اللغوي الفرنيس ،ألننا كنا ننتقل من إنتاج شفهي إىل إنتاج مكتوب .مكا تعملون
جزء كبري من قوة أي حاكية هو الشفهية اليت يصاحهبا التجسيد الذي يبعث احلياة يف الخشصيات
والزمان واملاكن .عندما حنيك ،فنحن غالبا حنيك مجلهور ،ونفكر يف أشياء مثل «احللقة» وتلك العبارات
املكررة امجليلة اليت يستعملها احلكوايت لشد االنتباه .توجب علينا مراعاة لك هذه األمور وأكرث يك ال
تفقد احلاكية روحها األصلية .والنتيجة يه كتاب بعنوان «مقتطفات من األدب الشفهي املغريب» يضم بني
ضفتيه مخسة ومخسني نصا صغريا بني حاكية أسطورية ولغز ومثل شعيب.
كتلخيص وخالصة ملا عشناه خالل هذه املغامرة ،سأقدم لمك مثاال عىل تلك اللغة األدبية الشاعرية اليت
تعاملنا معها  :تتحدث حاكية ترمجناها عن سلطان أصلع ال أحد يعمل ذلك عنه ألنه اكن دامئا يضع معامة
عىل رأسه .يف يوم من األيام ،وبيمنا هو يتجول حمفوفا بوزرائه ،مر السلطان بالقرب من جشرة تفاح،
فعلقت معامته بغصن ،وظهرت صلعته للجميع وقامت الدنيا ومل تقعد .استشاط السلطان غضبا ،فأرعد
وأزبد وأنزل اللعنات عىل جشرة التفاح .لكنه مل جيد شفاء لغله وحنقه إال يف أن يأمر بقطع الجشرة
واستعامل خشهبا يف بناء دعامة برئ يف قرصه .وبعد بضعة أيام ،مر السلطان مبحاذاة هذا البرئ ،فمسع
تراتيال مل يفهمها .شعر السلطان بالقلق واحلاجة امللحة للفهم .فأمر وزراءه أن يأتوه مبفرس علمي يفرس له
تراتيل البرئ .وكذلك اكن ؛ حيث جلب له الوزراء مفرسة أصوهلا من بين هالل أهنت حريته .هذه الرتاتيل يف
اللغة العربية حتوي لكامت ال مقابل هلا يف الفرنسية .وبرصاحة ،من الصعب أن جتد الروعة اللغوية اليت
وقفنا علهيا يف تلك احلاكيات واألساطري واأللغاز واألجحيات يف اللغة الفرنسية .وهذا يعين أن العبارات
اليت جعزنا عن ترمجهتا كثرية للغاية.
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بذلنا جهدا عسانا حنصل عىل أفضل نتيجة .وقد توجب علينا اللعب عىل حبيل الفرنسية والعربية يف نفس
الوقت  :إما أن جند عبارة فرنسية تيف بالغرض أو ننحت العبارة العربية يف الفرنسية عند غياب املقابل،
ولكن أيضا مجلال العبارة وتفردها .مقنا باالستعانة كثريا باهلوامش اليت أنقذتنا حقا ،ألننا مل نرغب أبدا
يف التضحية ال باملعىن وال باملبىن .ويف اخلتام ،أعود للحديث عن اهلدف من لقاءنا اليوم ؛ الشائع هو أن
امجليع ،وخاصة الشباب ،يربطون االفتخار بانمتاهئم حبجم اعرتاف الناس بكونية الثقافة اليت ينمتون
إلهيا ،سواء اكنوا يعيشون هنا أو هناك .وأملنا من هذه الرتمجات هو أن جيدد شبابنا ،من خالل اللغة
العربية واللغة الفرنسية ،اللقاء مع ثقافهتم وتراثهم ،وأن يفخروا مرة أخرى هبذا الرتاث الكوين.

أمينة املؤدب
أعتقد أننا سنحصل عىل بعض األسئلة خبصوص ما مقت بالتفضل باإلشارة إليه يف آخر اجللسة ؛ وهذا
سمينحنا فرصة اكتشاف املزيد حول هذه النصوص .يف انتظار حصة األسئلة ،سنسمتع لألستاذة تيفني
سامويو ،مث سأعيط اللكمة لألستاذة باربارا من أجل التعقيب إن يه أرادت ذلك.
تيفني سامويو
مل أمتتع كفاية هبذه احلاكيات امجليلة .فقد كنت أفكر فميا سأقدمه بعد مداخلتني رائعتني واحدة مهنام
ناقشت النظرية واألخرى ناقشت التجريب واملامرسة .خشصيا ،أرى أن التحدث عن الرتمجة كفكرة أو
مكفهوم حىت ،ال يفتح أمامنا نفس اآلفاق وال يضعنا أمام نفس اإلشاكالت اليت نواجهها عند ممارسة
فعل الرتمجة .لكن ،أعتقد أن هذا االختالف والرصاع ،إذا جاز القول ،بني النظرية واملامرسة يف الرتمجة،
يقاوم الكونية .أهمت بالرتمجة يف اجلانب النظري والتطبييق أيضا .فهي ما ميكن أن حيمينا من الكونية
املهمينة ،خاصة الرتمجة اهلادفة إىل بناء تصور حول العامل وطبيعة عالقات عنارصه يرفع من شأن التنوع
الثقايف ويقلل من شأن الكونية .ومن املثري لالنتباه أن «ممجع الفلسفة األورويب» لألستاذة باربارا اكسان
منفتح عىل التنوع الثقايف وليس الكونية ،ألن مثال عبارة «عامل» يف هذا املمجع يه العبارة األملانية
« »Weltوليس عبارة أخرى من لغة كونية مهمينة .هذه العبارة مثال واحض عىل رفع شأن التنوع الثقايف
مقابل الكونية ألهنا اختريت ألسباب عملية موضوعية فقط ؛ وأنا أعتقد أن باربارا يه صاحبة هذا االختيار.
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مثال ،دخل معىن الكونية إىل لكمة « »Mondeالفرنسية بعد أن تشلك داخل اللغة األملانية أوال ؛ لكن
يف مرحلة معينة بدأ احلديث عن كتابات اهلولندي هيفل حول تارخي العامل اليت تربط العاملي بالكوين
وتطرح فكرة «الكومسوبوليتانية»  :وهذا يرجعنا إىل احلديث عن العالقة األملانية واليونانية هبذه السلسلة
من التحوالت الداللية .حنن نتحدث عن سالسل حتوالت داللية عاطفية ،سيطرة األحادية اللغوية ،اليت
تبىق استثناءا يف تارخي العامل ،استنادا عىل حلظة تارخيية تصبح فهيا الكونية حمصورة داخل حدود
الدولة-األمة وانمتاء لغوي واحد وأوحد ميزي هذه الدولة-األمة ويسامه يف تكوهنا منذ البداية .ويف نظري،
جرى استبدال سلسلة الدالالت اخلاصة بعبارات عامل وكونية و«كومسوبوليتان» ابتداء من منتصف القرن
العرشين مع ظهور الدراسات ما بعد االستعامرية ونظرية التفكيك اليت جاءت بسلسلة دالالت أخرى أصبح
مبوجهبا العامل أكرث ارتباطا باملتنوع واملتعدد ،وانهتت مبوجهبا سيطرة اللغة األملانية عىل معىن العامل.
إذا ،عرف العامل حلظتني تارخييتني سيطرت فهيا اللغة اليونانية واللغة األملانية عىل معىن لكمة «عامل»،
خاصة يف السياقات حيث توظف هذه اللكمة من أجل التوصيف .وقد أصبحت هذه السالسل الداللية تنتج
لنا عبارات مثل  :الثقافة-العامل واملدينة-العامل واألدب-العامل .استعامل لكمة «عامل» يف هذه العبارات
كصفة تقريبا – وهذا استعامل خاص جدا  -هو ما جيعل الكثري من العبارات غري قابلة للرتمجة وجيعل
لكمة «عامل» خمتلفة من لغة إىل أخرى .وإذا أردنا احلصول عىل فكر عاملي ،مفن الرضوري أن نكون
قادرين عىل االنتقال من لغة إىل أخرى وفهم هذا التارخي مبهنجية تارخيية متحررة من أي اعتبارات قد
تصدنا عن الفهم واحلقيقة .ومما ال حيتاج لبيان هو أن حركة الدالالت عرب اللغات هلا تارخي متاما مكا يه
عالقة اللغات اليت هلا تارخي أيضا .خشصيا ،اعمتدت عىل سلسلة الدالالت اليت جعلت من الرتمجة منطا
أساسيا يف بناء الفكر ،وذلك من قناعة مفادها أنه من املستحيل حيازة املرء لك معاين العامل والمتكن مهنا
دون غريه من بايق األمم ،وأن الرتمجة تسري يف االجتاه املعاكس خلط سري الكونية.
حتدثت باربارا عن مقولة «أكرث من لغة» جلاك دريدا .أما أنا فسأحتدث عن آخر ما قيل يف هذا الباب
ورمبا أحتدث أيضا عن التأثري الذي أحدثته النقاشات اليت هشدهتا مجموعة من دول العامل حول ترمجة
«ممجع العبارات غري القابلة للرتمجة» (أحب أن أمسي هذا الكتاب هبذا االمس يك ال أنىس أن هناك فعال
عبارات ال ميكن ترمجهتا ،ألننا يف بعض األحيان حناول أن نتناىس هذه احلقيقة رمغ أننا يف املامرسة
الرتمجية ،ومكا بينت األستاذة من قبل ،نعاين يك نتناىس) .عىل حنو مفاجئ يف الفرتة األخرية ،وجدنا
أنفسنا مرة أخرى بصدد مسايع هدفها ربط الرتمجة بالكونية .هذه املسايع تربز بوضوح يف املؤمترات
واملؤلفات املتعلقة باحلوار رشق-غرب ،مكؤلف حوار الفيلسوف سلميان بشري ديان والفيلسوف جون لوب
آميسيل حيث مت الربط بني الرتمجة والكونية ،ولكن نوع معني من الكونية فقط حىت نكون منصفني .حتدث
سلميان بشري ديان عن متيزي وظفه الفيلسوف الفرنيس موريس مريلوبونيت يف سياق احلديث عن لكود
لييف سرتوس (عزلت الرتمجة كونية وصفها موريس بالصاعدة واعتربها لكود لييف بنية ،بىن كبرية جمتد
فكرة األبوية وحترم الزتاوج والتالحق ،واعتربها سلميان ديان ماكفئة لملتعايل البعيد املستعيص عن الفهم)
وما مساه «الكونية من جانب واحد» ،كأسلوب يف فهم الكونية وفق صريورة زمنية متصلة أو وفق الرتابطات
اليت نقميها بني اللغات ومضن اللغات ؛ وهذا ما أشارت إليه زكية يف حديهثا عن االنزياحات اللغوية القوية
والكثرية يف احلاكيات واألمثال الشعبية املنترشة يف لك بقاع العامل ؛ وهذا متاما ما سيمسيه سلميان
ديان «كونية من جانب واحد» .ما يصدمين اليوم هو أن املوضوع العام هلذا املعرض يربط هو اآلخر بني
الرتمجة والكونية .وهنا يأيت سؤال مهم جدا  :ملاذا بعد إبعاد الكونية ومساءلهتا نريد العودة إلهيا من خالل
لغات وثقافات أخرى ؟ يبدو أن علينا وضع األمور يف نصاهبا من جديد .أؤمن أن بإماكننا إجياد رابط
أو خيط مشرتك عام جيمعنا ويغنينا عن الكونية ،وأن هناك كونية يف العلوم بال شك ورمبا يف الفلسفة
أيضا .ال ريب أن هناك كونية يف العلوم ،لكن عندما نشتغل عىل النصوص األدبية ،مفا هيمنا يف املامرسة
الرتمجية هو احملافظة عىل ما يف هذا النصوص من اختالف.
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إذا ،هل أنا بصدد تشكيل كونية أساهسا االختالف عندما أقول هذا الكالم ؟ رمبا ،ويف مجيع األحوال ،ما
يصدمين أيضا يف فعل الرتمجة هو أن االختالف ال يتعلق فقط باآلخر ولغته أو صعوبة أن يعرب املرء يف
لغته عن ثقافة اآلخر ولغته ،بل يتعلق أيضا باالختالفات اليت يقف علهيا هذا املرء داخل لغته .وهلذا ،فنحن
عندما منارس الرتمجة ،جند أنفسنا يف فضاء مسته الرصاع نفقد فيه القدرة عىل استعامل لغتنا األم.
ويف احلقيقة ،أنا أدعو امجليع إىل خوض جتربة املامرسة الرتمجية ،ألننا أصال نواجهها بشلك مسمتر ؛
وحيهنا ستعرفون أن شعور املرء يف تلك اللحظة اجتاه لغته أسوأ بكثري من شعوره الناجت عن عدم إتقان
اللغة اليت يرتمج مهنا  :دامئا نشعر يف املامرسة الرتمجية أن لغتنا األم يه اللغة اليت ال نتقهنا .وأجد
أن فضاء القلق والرصاع هذا يلعب دور احلصن ضد الكونية واهلمينة ...ما حتدثت عنه اآلن منوذج صغري
عىل مستوى العامل جتب احملافظة هيلع ومناقشته .هذا القلق الذي يعيشه املرتمج عند ممارسة الرتمجة
ميثل يل ترياقا ضد الكونية ،فأنا أرى أن الرتمجة ،خاصة ترمجة النصوص األدبية والرتاث الشفهي ،مكا
يه مفهومة اآلن عامليا تسري خبىط ثابتة حنو إلغاء الكونيات املهمينة وأخذ ماكهنا .حاليا ،ميكننا تطوير
براجم الرتمجة من ترمجة لك لغات العامل تقريبا برسعة كبرية وتقدمي الرتمجة كبديل للغة اإلجنلزيية يف
دور توحيد العامل .رمبا الحظمت هذا ،اليوم إذا ذهبت إىل الصني مثال ،فلن يستقبلك موظف االستقبال
يف الفندق بلغة إجنلزيية مكرسة ،ألن هذا األخري سيستعمل أحد براجم الرتمجة الفورية املثبتة عىل هاتفه
الذيك يك يتواصل معك بلك هسولة .عندما نفكر يف الرتمجة اليوم ،فهذا ما نتخيله .يل صديق اكن
يشتغل مرتمجا باألمم املتحدة ؛ وقد اكن مرتمجو املنمظة ميارسون فعل الرتمجة من ألفه إىل يائه ؛ أما
اليوم فيقترص معلهم عىل مراجعة الرتمجات اآللية اليت تنتجها براجم الرتمجة اخلاصة باملنمظة .وغالبية
حمرتيف الرتمجة ،عندما ال يشتغلون عىل نصوص معقدة ،يكتفون بتصحيح الرتمجات اآللية .هذا يعين أن
هناك كونية مهمينة خطرية يه كونية السلع اليت تسامه فهيا الرتمجة بقوة كسلعة وكآلية .واالسمترار عىل
هذه احلال ال يبرش باخلري ،ألننا سيشدنا احلنني إىل اإلجنلزيية لكغة عاملية مشرتكة ( )Globishمادامت
عىل األقل تحمس لألفراد خبلق عالقات إنسانية فميا بيهنم .ميكنين أن أحتدث عن جتارب ترمجية كتلك
اليت متت اإلشارة إلهيا ،لكنين أفضل التفاعل مع بعض ما جاء يف املداخلتني األوليني .أعتقد أننا مجيعا
متفقون عىل أن الرتمجة يه  :التكيف مع االختالف وحسن التعامل معه .هذا هو التعريف الذي أطرحه
أنا والذي طرحته املتدخالت قبيل .ويف حال تبنينا هذا التعريف ،سنفهم كيف أن الرتمجة يه رمبا أفضل
باراديغم (منوذج) تتوفر هيلع اليوم للعلوم اإلنسانية وسنفهم أيضا األمهية السياسية الكبرية للرتمجة.
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باربارا اكسان
أود التطرق إىل نقطتني اثنتني .أوال ،أريد تصحيح فكرة خاطئة حول فكرة «غري قابل للرتمجة» .نقول إن
نصا أو عبارة ما غري قابلة للرتمجة ألننا ال نرتمجها وحنتاجها مكا يه أو ألننا غري قادرين عىل ترمجهتا
أو ألننا ال ناكد نشعر بالرىض عن أي من الرتمجات الكثرية اليت وضعناها .لك هذه الفرضيات تؤكد لنا
أن املسألة أكرب من إنتاج ترمجة جيدة وأن الرتمجات ختتلف .وهذه االختالفات يه اليت جتربنا يف بعض
الرتمجات عىل االستعانة باحلوايش اليت متت اإلشارة إلهيا .وحىت قبل بداية الرتمجة تكون عند املرتمج
حوايش يف النص األصيل ،فيضيف إلهيا وهذا أمر طبييع ألننا نتعامل مع شعر ونرث فهيام حياة وثقافة
ووجود خمتلف يصعب نقله لكيا دون االستعانة باحلوايش.
يتلكم الفالسفة ويعربون عن فكرمه من خالل املفاهمي ،وهذا جيعلنا نفرتض أهنم ال حيتاجون احلوايش.
لكن يف احلقيقة ،مه أيضا حيتاجوهنا .ومن هنا جاءتنا فكرة االشتغال عىل «ممجع املفردات غري القابلة
للرتمجة» اخلاصة بالفلسفة .واهلدف من وراء هذا العمل يه أن نقول للجميع إن احلوايش مهمة وتفرض
نفهسا حىت يف الكتب واملجاالت حيث ال تتوقعون مصادفهتا .هذه احلوايش مهمة ألن املفاهمي لكامت قبل
أي يشء آخر .هذا فميا خيص التوضيح .أما اآلن ،فأريد التوسع فميا قالته تيفني ،ألنين أنا أيضا قلقة
للغاية .يف مرة من املرات ،خالل سفري إىل الواليات املتحدة األمريكية ،كنت يف حاجة إىل ترمجة مقاطع
من كتايب «يف مدح الرتمجة» عىل وجه الرسعة ،فقررت االستعانة مبنصة الرتمجة اآللية «،»Deep Elle
ويه باملناسبة أفضل من « »Google Translateمبراحل ،فاكنت الرتمجة اليت حصلت علهيا مرضية جدا.
مل أحتج أي تعديالت ؛ وحيهنا قلت يف نفيس  :ما أسوأه من كتاب.
حاليا ،جيب أن نبحث عن الفرق الذي ميكن أن يبىق قامئا بني ترمجات البرش وترمجات اآللة .ملاذا أتلكم
بضمري امجلاعة «حنن» ؟ ال أعرف من املقصود بـ «حنن» ؛ لكن أريد أن يكون العامل لكه «حنن» ألننا إن مل
نكن كذلك ،مفا عسانا نفعل ؟ هل نطبق فكرة «أكرث من »..اليت متت اإلشارة إلهيا ؟ هل نسري يف اجتاه
جمتيد االختالف ؟ حنن يف احلقيقة منارس االختالف ونعيشه .وذلك ما نفعله مع اللغات مثال عندما نتلكم
لغتني عىل األقل .مكا قالت تيفني ،نتيجة هذا الوضع يه أننا نبدأ يف مساءلة لغتنا األم ونشكك يف متكننا
مهنا .وبعبارة أخرى ،حنن ال نعيش جتربة لغتنا مبعىن اللكمة إال بعد أن نعيش جتربة لغة أخرى.
إذا ،االختالف هو الفرق الذي سيبىق قامئا  :االختالف الذي تنتجه الثقافة والتعلمي ؛ وال أرى فرقا غري
ذلك .عىل األقل هذا يبدو واحضا مع رشكة مثل « »Deep Elleالصينية أو املرتمجني الذين يعملون لصاحلها.
ما أثلج صدري حقا هو دعويت إىل الصني هبدف تقدمي حمارضات حول الفلسفة اليونانية انطالقا من
نصوص يونانية .وما أراه خشصيا هو أننا يف حاجة إىل «اآلخر» .حنتاج قدما ثالثة ورابعة ...جتد
لنفهسا موطئ مع األقدام اليت تشغل الفضاء لوحدها .ال نريد فقط الثقافة الصينية الضاربة جذورها يف
أمعاق التارخي واللغة الصينية الرائعة وال نريد فقط الثقافة األنغلو-أمريكية ...بل نريد لك الثقافات ،بل
نريد جمتيد االختالف .البد من قدم ثالثة ورابعة أيضا ترمغنا عىل الرجوع إىل داخل لغة معينة ،أي إىل
الرجوع إىل داخل لغتني عىل األقل من خالل ما تمسيه حنة آرنت الثقافة والذوق .ابتداء من هذه اللحظة،
نكون قد دخلنا أرض السياسية ،وهذا ،حسب رأي ،هو الفرق الكبري بني ترمجة البرش والرتمجة اآللية عىل
منصات مثل « »Google Translateو« .»Deep Elleهل هناك معىن سيايس يف الرتمجة أم ال ؟ حنن يا
أعزايئ عندما نرتمج نكون واقفني يف أرض السياسة .ولكننا أبعد ما نكون عن السياسة عندما نستعمل
« »Google Translateو« .»Deep Elleيف الرتمجة اآللية ال توجد فكرة «بني بني» اليت تتوفر يف الرتمجة
البرشية ،وهذا ما يكون لدى املرتمج مهارة التكيف مع الصعوبات الرتمجية ويليغ ،فميا أرى ،إماكنية
االستغناء عن الرتمجة ،ولكن ليس مكنتج .ستكون براجم الرتمجة قادرة عىل ترمجة نصوص سيئة كنيص
الذي حدثتمك عنه دون مشالك ،لكهنا لن تكون قادرة عىل التكيف مع االختالفات ،وهذا هو لب الرتمجة
الذي إن غاب عهنا حتولت إىل يشء آخر.
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يف اخلتام ،أريد اإلشارة إىل مجلتني قالهتام حنة آرنت ،يبدو يل أهنا غاية يف األمهية .امجللة األوىل يف
صيغة سؤال  :هل ميكننا اعتبار الذوق ملكة سياسية ؟ اجلواب  :نعم ،لنا أن خنتار ؛ وهذا االختيار يوجهه
الذوق .الذوق يوجهه العقل .سيتدخل الذوق يك يقول لك ال ،عليك أن تبذل جمهودا أكرب .إذا ،هل ميكننا
القول إن الذوق ملكة سياسية ؟ اجلواب  :نعم .امجللة الثانية قالهتا حنة يف سياق حديهثا عن التعددية
اللغوية ،حيث قالت  :الذين هلم قدرة وأمهية يفعلون األشياء اليت جتعل من اإلنسان إنسانا .وما تمسيه
حنة إنسان هو ذلك «الغموض املتأرحج» يف العامل ،وهذا مثري لالهمتام حقا .وبالتايل ،ليست هناك لغة
فهيا ثبات تام  :وهنا ال نتلكم عن املعاين بقدر ما نتلمك عن الطاقة .فاللغة طاقة ؛ والرتمجة طاقة .ومنذ
اللحظة اليت تصبح فهيا الرتمجة جمرد كبسة زر ،ينفك االرتباط بني الرتمجة والسياسة .وبالنسبة إىل ،ما
من أمهية وال روح وال معىن يف الرتمجة إال وهو سيايس.
أمينة املؤدب
لقد التحق مجهور إضايف فيه مرتمجون ،وأنا أرى هذا وقت مناسب يك نسمتع ألراء احلضور الكرمي.
تفضلوا.
مداخلة
فهمت من كالمك أستاذة زكية أنك قلقة من إماكنية إفراغ الرتمجة من الملسة اآلدمية .أال تتفقني ميع أن
هذا الكالم ال ينطبق عىل ما أمسيته لغة التواصل اليويم ؟ وأنا أتفق معك عىل أننا عندما ندخل عامل
الشعر واإلبداع واألدب ،ال نبىق متأكدين من أي يشء .ال توجد أي براجم ترمجة آلية قادرة عىل ترمجة
رواية يابانية مثال إىل الفرنسية مثال والتكيف مع االختالفات.
وهنا أطرح السؤال التايل  :هل من املهم حقا وضع احلوايش ؟ حفىت لو بذل املرتمج جهدا كبريا يك
يضع احلوايش ،فلن يكون القارئ الفرنيس قادرا عىل خوض التجربة العاطفية واإلنسانية والثقافية اليت
تعرب عهنا تلك الرواية اليابانية بشلك اكمل .لكن ،هل هذا أمر خطري ؟ املهم حقا هو أن تدخل عامل آخر
غري عاملك وأن ختترب شاعرية خمتلفة وتغري األجواء وتدهش .هل يعد أمرا مقلقا أن لك النصوص العادية
سترتمج مستقبال ترمجة آلية ،ألننا لن نصل أبدا إىل ترمجة النصوص اإلبداعية احلقيقة ترمجة آلية ؟ ما
رأيك أستاذة زكية ؟
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زكية سينارص
سأجيب عىل نقطتني خمتلفتني .أوال ،براجم الرتمجة اآللية تقترص عىل لغة التواصل العادية .فهذه الرباجم
اليوم عندها فعالية كبرية جدا ترتفع نسبهتا يوما بعد يوم بفضل أمعال التطوير املسمترة اليت يقوم هبا
مهندسو الذاكء االصطنايع يف املراكز البحثية اليت تؤكد لنا اليوم أن براجمها باتت قادرة عىل ترمجة
املشرتك اللفظي الواحد يف عرشة سياقات خمتلفة يف نفس اللحظة واختيار املقابل األنسب للسياق املعين.
وقبل وقت طويل من اآلن ،كنا نقول إن براجم الرتمجة اآللية لن تمتكن أبدا من التعامل مع املشرتك اللفظي.
لكن التكنولوجيا كذبت تكهناتنا ،وأهلها يقولون إننا بعد عقد من اآلن سنكون قادرين عىل ترمجة رواية مثل
«البحث عن الزمن املفقود» ترمجة آلية رائعة إىل لك اللغات ؛ رمبا مه يبالغون.
حاليا ،يبذل جمهود كبري من أجل جتاوز لك مشالك االشرتاك اللفظي باالعمتاد عىل السياق .عىل سبيل
املثال ،حتدثت عن الرتمجة يف منمظة األمم املتحدة  :حيث تتوفر هيئة الرتمجة يف هذه املنمظة عىل برناجم
ترمجة آلية خاص تطعمه بلك الوثائق الصادرة عن املنمظة منذ سنة  ،1945والنتيجة يه أن لك الرتمجات
السياقية اليت ينتجها هذا الربناجم ترمجات دقيقة بنسبة مخسة وتسعني يف املائة ،ما جيعل معل املححص
حمدودا جدا .وهيلع ،ففكرة أن النصوص األدبية ال ميكن ترمجهتا آليا ليست حصيحة عىل وجه اإلطالق،
وإمنا تبىق فكرة نسبية ،خاصة أن اخلرباء يشتغلون عىل هذا املوضوع منذ مدة .ومكا سبقت اإلشارة ،ال
فائدة من التحرس عىل جعز الرتمجة عن نقل لك امحلولة الثقافية والعاطفية للنصوص .أوال ،ال أحد حييط
بالنص الذي يقرأه إحاطة تامة.
ثانيا ،انمتاؤنا إىل ثقافة ولغة النص ال يعين بــالــرورة أننا سنحيط مبا فيه بسالسة وأننا
سنتفاعل ونتأثر بلك ما فيه .وهذا متاما ما تقصده باربارا بعبارة «غري قابل للرتمجة» ،حيث يبذل
املرتمج جهدا كبريا ويسمتر يف إعــادة ترمجة نص يعرف أن من غري املمكن ترمجة لك محوالته ؛
وهذا جمهود فكري وايع وحساس ،وجهد سيايس يف آخر املطاف ألنه يصب يف صاحل فكرة العيش
املشرتك .مبعىن أننا دامئا حناول فهم أشياء جديدة ،ألننا هكذا سنتقدم  :الرتمجة أفضل مثال عىل حالة
البحث وحماولة الفهم بشلك مسمتر .وإذا أردنا أن حنفظ للرتمجة قوهتا السياسية ،فعلينا الدخول يف
مواجهة إجيابية مع فضاءات القلق والرصاع اليت جند أنفسنا فهيا خالل املامرسة الرتمجية ،ألنه فعال
هناك أشياء تضيع من النص األصيل وهناك حالة من المتلك هتم عالقة املرتمج بالنص .والرتمجة بطبيعة
احلال ال تكون دامئا معلية خسية وتعددية ...وقد حفظ لنا التارخي العديد من األمثلة يف هذا الباب.
وبالفعل ،توجد يف الرتمجة أيضا تراتبية وطرق خمتلفة .وإذا أردنا أن حنفظ هلا قوهتا السياسية ،فيجب
علينا أيضا تقبل النواقص وحالة عدم املساواة وضعف التاكفؤ اليت قد جنده يف الرتمجة .أما خبصوص
سؤالك األخري ،فال أخفيك أين أظل قلقة خبصوص هذا الفضاء الرتمجي التصاديم ودامئا أمتىن أن
يكون فضاءا لإلحساس املرهف واإلبداع والذاكء .فقط مكثال بسيط  :شاركت السنة املاضية يف مؤمتر
حول عمل الرتمجة ،فوجدتين أنا ولك املرتمجني األدبيني معزولني يف قاعة صغرية ،وحيث شلكنا واحدا يف
املائة تقريبا من مجموع املشاركني ،أي كأننا مل نشارك أصال.
رشدي راشد
هل ميكنك تدريس الرياضيات بالدارجة املغربية ؟ ما يه اللغة الكونية ؟ مىت ومن يتلكم هذه اللغة ومك من
الوقت يفعل ذلك ؟ يف احلقيقة ،لطاملا ُوجدت حالة اهلوس باللغة الكونية ،خاصة يف القرن الثامن عرش.
هل كونية اللغة الكونية حقيقية ،أم أهنا جمرد آلية ومظهر من مظاهر األدجلة خالل حلظة تارخيية معينة ؟
وباملناسبة ،اللغة الكونية تمسى أيضا اللغة اآلدمية .أما خبصوص الرتمجة اآللية ،فأرى أننا مازلنا يف
البدايات .ومكا متت اإلشارة إىل ذلك ،هناك معل تطويري كبري يف هذا الباب يلعب فيه خرباء الرياضيات
دورا حموريا.
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مداخلة
ما يبدو يل مثريا لالهمتام حقا هو السؤال التايل  :أي عالقة بني الرياضيات والرتمجة اآللية ؟ جيب أن نفهم
أن براجم الرتمجة اآللية ،متاما مكحرك البحث غوغل الذي يسمتد قوته من كونه جيمع لك يشء نتصوره وال
نتصوره عن العوامل اليت نعرف واليت ال نعرف ،ال تتطور إال من خالل مجتيع لك ما كتبته البرشية يوما يف
مجيع اللغات .أي أن مجتيع لك هذه النصوص هو الذي ميكننا من فرز العبارات وامجلل والفقرات رياضيا
وبأملعية ودقة ترايع السياق وهذا ما مينح براجم الرتمجة اآللية القدرة عىل التأرحج بني ثقافتني ولغتني
والتكيف من الصعوبات .وهنا البد أن أوحض للجميع أن تغريا مهام حدث يف منوذج الرتمجة اآللية  :بدل
منوذج يركز عىل الرتمجة إىل اللغة احملورية فقط ،انتقلنا إىل منوذج الرتمجة إىل لغة حمورية مث الرتمجة
من هذه اللغة احملورية إىل لغات أخرى ؛ فننتقل مثال من الصينية إىل اإلجنلزيية مث من اإلجنلزيية إىل
الفرنسية أو األملانية ...واللغة اإلجنلزيية يه اللغة احملورية حاليا ،اإلجنلزيية اخلاضعة لملعاجلة الرياضية.
إذا ،فتجميع لك النصوص املكتوبة يف العامل وبلك اللغات يف براجم الرتمجة اآللية سميكننا من ترمجات
آلية رفيعة املستوى .وهكذا جتري األمور .حنقق هذا التطور من خالل الكونية ،الكونية اليت تمشل لك
يشء دون أي استثناء .ومن املثري لالهمتام حقا تعريف الكونية هبذا الشلك املتحرر من سطوة الرياضيات.
ولقد مررت بتجارب كثرية خالل املامرسة الرتمجية تشبه ما حتدثت عنه األستاذات ؛ توجد ترمجات رائعة
ألشعار بودلري .لكن حىت إذا وضعت بعض نصوص هذا الشاعر عىل منصة «غوغل ترمجة» فستحصل
عىل ترمجات رائعة حقا تروق لك قراءهتا .وقد قرأ لنا دانيال ميجسياحس هذا الشعر ،فوجدناه رائعا .وأنا
هنا أؤكد مرة أخرى عىل أن التعلمي واحد من الدعامات األساسية يف هذه احلاكية لكها.
اليشء الذي ال يتغري يف رأيي هو أننا نواجه لغتني  :نص يف لغة ما نريد نقله إىل لغة أخرى وثقافة
أخرى ونظام لغوي آخر ورؤيا كونية أخرى .هذا الرتابط بني اللغتني هو يف رأيي ما مينح الرتمجة معناه
السيايس والبيداغويج االستثنايئ.
مداخلة
تدريس الرياضيات بالدارجة املغربية ؟ خشصيا ،أرفض هذه الفكرة ،ألننا عندما مقنا بتعريب الرياضيات،
أصبحت معجمية علوم احلياة واألرض والرياضيات والفزيياء والكميياء باللغة العربية الفصىح ،فأصدرت
الــوزارة توجهياهتا بــرورة استعامل اللغة العربية الفصىح يف رشح الــدروس وطرح اإلشاكليات
ومناقشهتا ،لكن األساتذة مل يلزتموا هبذه التوجهيات  :لقد اكنوا يوظفون الدارجة .وأنمت بال شك تابعمت
ما وقع يف التعلمي خالل األهشر األخرية بعدما قرر املسؤلون العودة إىل التدريس بالفرنسية .اكنت
املصطلحات التقنية باللغة العربية الفصىح ،لكن الرشح واإلشاكليات واملناقشة اكنت تمت بالدارجة .وقد
اكن هذا هو احلل الوحيد أمام األساتذة ،ألن التالميذ مل يكونوا مؤهلني للتواصل باللغة العربية الفصىح
بالفعالية املطلوبة.
زكية سينارص
فميا خيص لغة التواصل ،حنن سعينا يف ترمجة الرتاث الشفهي املغريب إىل جتاوز مستوى التواصل
العادي ،واهلدف هو متكني القارئ الفرنيس من اختبار نفس املتعة اليت خيتربها القارئ املغريب...
وهذا ما قصدته يف مداخليت األوىل .وقد اكنت األستاذة اكسان حمقة متاما عندما قالت أننا «نسمتر
يف الرتمجة» .صدقوين إذا قلت لمك أن بعض امجلل والعبارات تطلبت منا ،أنا ومشلني ،أيام من العمل
املتواصل .لقد كنا نرتمج ونرتمج ،فال تقنعنا هذه الرتمجة ،فينهتي اليوم دون أن نرىض عن أي ترمجة
أخرى .لكننا نعود يف اليوم املوايل عازمتني عىل حتقيق نتاج أفضل .ويكيف يف بيان جحم معاناتنا أن
أحدثمك عن لكمة «ملبد» اليت قد نستعملها لوصف امرأة فنقول «كتلبد» ،أي تسري جبانب اجلدار متحسبة.
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اللكمة فهيا داللة ممزية أكرث مما ذكرت ؛ لكننا مل جند يف اللغة الفرنسية عبارة مقابلة قادرة عىل نقل لك
املعاين .صدقوين إذا قلت لمك أننا حنمل مبا نرتمج ...يف إحدى الليايل استيقظت عند الثالثة صباحا
وكتبت الرتمجة التالية  .» ..et, à pas feutrés, elle se faufila jusqu’à la sortie...« :مكا أسلفت ،اكنت
النصوص اليت اشتغلنا علهيا غنية بالصورة .وميكن أن أقدم أمثلة سيتبني لمك باململوس مدى صعوبة
ترمجهتا إىل اللغة الفرنسية .حنن مل نستسمل لفكرة أن تلك النصوص غري قابلة للرتمجة ؛ وعىل هذا
األساس واصلنا البحث والتوثيق والرتمجة وإعادة الرتمجة .لكننا يف حلظة معينة ،عرفنا أن علينا التوقف
واالكتفاء بالرتمجة اليت بني أيدينا حىت وإن مل تكن باملستوى املثايل الذي نريده.
مداخلة
سؤايل يتعلق حبالة خاصة هتمين خشصيا  :كتب دانيت «الكوميديا اإلهلية» بلغة إيطالية غري مقعدة يه
الفلورنسية وأدار ظهره للغة الكونية آنذاك ،أي اللغة الالتينية اليت اكنت لغة التواصل يف أوروبا ذلك
العرص ،متاما مكا يه اإلجنلزيية اليوم .مل تكن إيطاليا احلديثة مكا نعرفها اليوم سياسيا ولغويا قد خرجت
بعد إىل الوجود .رمغ أن دانيت وظف الفلورنسية ،اليت ستكون أساس اللغة اإليطالية احلديثة فميا بعد،
فهو مل يتخل عن الالتينية لكيا ،إذا جيد قارئ «الكوميديا اإلهلية» عبارات التينية ،بل وعربية وبروفينسالية
أيضا (مقاطع اكملة باللغة الربوفنسالية) .وبالتايل ،ميكننا القول أن دانيت هو نفسه سامه يف مغوض
الفلورنسية اليت استعملها يف نص أراده أن يكون واحضا.
غريب هذا الوضع حقا  :يتخىل الاكتب عن لغة التواصل املستعملة يف الكتابات يف حلظته التارخيية،
وخيتار لغة غري مقعدة وضيقة االنتشار .رمبا هذا هو أصل مشلك النصوص غري القابلة للرتمجة  :أي
تبدأ هذه الصعوبات من اللحظة اليت يقرر فهيا اكتب معني تأليف نصه بلغة غري لغته األم .ويه ال تقترص
عىل إتقان اللغة املصدر واللغة اهلدف ،بل تتعداه إىل ضبط لغة الاكتب اخلاصة اليت فهيا تعديالت جتعلها
خمتلفة عن اللغة اليت يكتب هبا ولو بنسبة بسيطة .والصعوبة الكربى يف الرتمجة األدبية يه مستويات
اللغة ؛ فمكا تعملون مجيعا ،داخل لك لغة هناك مستويات لغوية خمتلفة ؛ وهذا معناه أن املقبول أدبيا يف
لغة معينة ال يكون مقبول بالرضورة يف لغة أخرى ؛ وما يكون عاميا يف اللغة املصدر ،ال يكون بالرضورة
عاميا يف اللغة اهلدف.
أردت اإلشارة إىل هذه النقطة ،ألن دانيت باستعامله الفلورنسية يبدو كأنه ختىل عن الوضوح يف نصه،
ورمبا اختياره مبين عىل عدم اإلميان بالعقالنية الشاملة  :مل يكن يؤمن أن العالقة مع اإلله والعالقة مع
العامل ،ويه املواضيع اليت تناقهشا «الكوميديا اإلهلية» ،ميكن ترمجهتا لكيا ،أي فهمها لكيا.
ولعل لك ما يف األمر هو أنه باستعامله الفلورنسية ،يكون دانيت قد نبه القارئ إىل رضورة عدم الفهم
من خالل لكامت اللغة فقط .وبال شك ،اختيار التخيل عن لغة التواصل والكتابة وتعويضها بلغة أخرى غري
مقعدة وال يفهمها امجليع يبىق حالة استثنائية يف التارخي .مكا تعملون اختيار دانيت وضعه يف مواجهة
مبارشة مع الكنيسة ،ألنه تلكم يف أمور عقائدية ؛ والهوتية بلغة ال جيوز ،يف رأي الكنيسة ،توظيفها يف
هذا الباب  :أي اكن البد من اخلوض يف هذه املسائل باللغة الالتينية فقط .لكن دانيت غامر باستعامل لغة
قد تعترب نوعا من التجديف واإلزدراء.
مداخلة
أتفق متاما مع ما قلته عن دانيت الذي كتب فعال بعامية جديدة أسهسا هو بنفسه .وقد تساءلت مع نفيس
مرة ألسنا حني نبتكر أي يش نبتكره داخل اللغة ،حىت أننا نبتكر وخنلق اللغة داخل اللغة مكا قال دريدا.
وهذا ما فعله لوثر عندما ترمج اإلجنيل لملرة األوىل إىل اللغة األملانية .لقد ترمجه لربات البيوت ولألطفال
قبل أي أحد آخر.
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هذا االختيار قاده إىل االبتاكر وإعادة تشكيل اللغة األملانية حىت أن نيتشه قال « :أمجل كتاب يف اللغة
األملانية هو إجنيل لوثر» .ولك حلظة تارخيية نكون فهيا بصدد ابتاكر وإعادة تشكيل األشياء ،مبا يف ذلك
الفلسفة ،يه يف احلقيقة فرصة  -وأعتقد أننا هنا متاما نستطيع تكبري الصور وتعممي اإلشاكالت  -إلنتاج
لكامت جديدة ونظم لغوية جديدة .يقول دريدا يف هذا الشأن « :ال أتلكم سوى لغة واحد ويه ليست
لغيت» .ويف لك مرة نبتكر فهيا شيائ ما يف اللغة أو العقالنية أو النظام اللغوي ،فنحن نتحدى الرتمجة
مبا ابتكرناه ،وهكذا نتطور.
عندي صديق مرتمج من الطراز الرفيع ،وهو دامئا يقول إن املرشفني عىل املعامج يدرجون الكثري من
األمثلة من النصوص األدبية ،لكهنم أبدا ال يدرجون أمثلة لملعاين أو أمثلة من نصوص مرتمجة ،عملا أننا
غالبا جدا نتحدث عن ترمجات يه نتاج جهد جبار واحتاكك ومعرفة معيقة باللغة اليت يعىن هبا هذا املمجع
أو ذلك ،واليت ال تفتأ تعيد خلق نفهسا .أستاذة باربارا ،من واجبك كعضوة يف األاكدميية الفرنسية اآلن
طرح هذا اإلشاكل وإيصاله إىل من هيمهم األمر ،ألن التدارك يف هذه املسألة مهم جدا.
مداخلة
بشلك عام ،اللغة العامية لغة جامدة نوعا ما .سبق يل أن خضت جتربة يف الصناعة املعجمية ؛ حاول فريق
العمل الذي كنت عضوا فيه العثور عىل أمثلة وابتاكر يك نرشح معاين اللكمة يف أحد مشاريعنا املعجمية ؛
وقد كنا جمربين عىل ابتاكر وتشكيل عدة أمثلة .بعض املعامج ال تستعمل أي اقتباسات ،بل تستعمل أمثلة
مبتكرة لكيا هبدف تبيني بعض الصعوبات اللغوية الدقيقة .يف احلقيقة ،حنن مكعجميني نعاين ،ألننا أحيانا
كثرية نقايس قبل العثور عىل مثال يعرب عن معىن من املعاين الدقيقة اليت حيملها هذا الفعل أو تلك اللكمة.
ويك يحجن الاكتب يف جتاوز مجود اللغة العامية ،هيلع أن يكون مبتكرا من الطراز الرفيع له القدرة عىل
جر اللغة إىل األمام .اشتغل اللساين الفرنيس موريس جروس عىل الرتاكيب اجلامدة واألمثال ،ومكا قالت
أستاذة ،توصل الرجل إىل أن األمثال والرتاكيب اجلامدة توجد يف عدد كبري من اللغات وأننا نتواصل،
عندما نتلكم وعندما نسمتع لآلخرين ،بعبارات غالبا ال نبتكرها يف تلك اللحظة التواصلية ويه تأيت يف
تراكيب جامدة سابقة الوجود .وهيلع ،فاملعىن احلقيق لالبتاكر هو األدب والشعر ،ورمبا العلوم أيضا .لكن
اللغة العامية ال متيل لالبتاكر بقدر ما متيل إىل التكرار والرتاكيب اجلامدة .وهذه مسة مشرتكة بني لك
اللغات العامية  :بعض األمثال والرتاكيب اجلامدة جندها يف العربية والصينية ولك اللغات تقريبا.
مداخلة
أريد أن أرجع إىل مسألة االبتاكر اليت ناقشهتا األستاذة زكية عرب السؤال التايل  :هل ميكننا تدريس
الرياضيات باللغة الدارجة ؟ األكيد هو أن هذه اللغة تفتقر لملصطلحات الرضورية .لكن ميكننا تأسيس
البنية املصطلحية الالزمة مكا فعلنا مع اللغة العربية الفصىح من قبل.
يف نفس الوقت ،عندما نمسع األستاذة زكية سينارص تتحدث عن صعوبة الرتمجة يف حد ذاهتا ،نتأكد من
مستوى التعقيد العايل الذي متتاز به الدارجة ،اليت ليست جمرد تشكيلة لغوية ثانوية بأي حال من األحوال.
خشصيا ،كتبت بالدارجة بعد أن ألفت عدة كتب بالفرنسية ؛ مل أحاول إعادة إنتاج أمثال أو حاكيات أو
أساطري ،بل حاولت خلق نصوص جديد يف هذه اللغة بأسلوب أديب.
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موجز مداخالت املائدة املستديرة
أرشف عىل تسيري هذه املائدة املستديرة الاكتب والباحث املغريب بوعزة بنعارش ،وشارك
فهيا رئيس مجعية ذاكرة الرباط-سال املهندس فكري بنعبد اللـه ؛ الذي بني موقفه من هذه
الفكرة من خالل التجمع احلرضي الرباط-سال .وهو يرى أن العنارص الواجب مراعاهتا
وتمثيهنا عند تشكيل جمال معني يه الساكنة وكذا دمع ديناميكية املجمتع املدين والرتاث
املادي والالمادي .هذا الرتاث ملك مشرتك توظفه ساكنة املجال املعين توافقيا يف حتقيق
تمنية مستدامة ومتوازنة .وهذا يعين أننا بصدد حالة من التاكفل والتوافق املبين عىل أساس
االنمتاء إىل فضاء جغرايف واحد يصبح بدوره مرجعا هوياتيا مشرتاك .مكا حدثنا عن سياق
تأسيس مجعية ذاكرة الرباط-سال اقتداء بتجربة مجعية ذاكرة الدار البيضاء ،وقربنا من
أسلوب معلها  :ولقد قمست امجلعية التجمع احلرضي الرباط-سال إىل جماالت صغرية
لك واحد مهنا له ديناميكيته وإشاكلياته وهوياته اخلاصة ،واليت تتطلب معاجلة خاصة.
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أكد بنعبد اللـه أن مجعيات مماثلة سرتى النور مستقبال مبدن مغربية عديدة كوجدة،
مشددا يف الوقت نفسه عىل رضورة أن تؤسس وجــدة ،ذات الــراث الكبري واملمزي
والقدرات البرشية اهلائلة« ،مجعية ذاكرة وجدة» .حسب بنعبد اللـه ،املسألة اليت جيب
احلسم فهيا قبل تأسيس هذه امجلعية يه امتداد املجال الذي ستغطيه  :ما حدود هذا
املجال ؟ وأوحض األستاذ فكري أن االشتغال عىل تراث جمال الرباط-سال والرتوجي
له دفع املسؤولني إىل مراعاته يف الرباجم التمنوية القامئة (هتيئة ضفيت أيب رقراق)
والقادمة (هتيئة هضبة عكراش) والرباجم املهيلكة كربناجم «الرباط مدينة األنوار».

فتح اللـه ولعلو ،وزير املالية األسبق واخلبري االقتصادي حدثنا عن صعود وانبثاق املجاالت ؛
وهذا موضوع له أمهية كربى يف كتاباته .ولقد أصدر عددا من الكتب يف هذا الباب آخرها
«حنن والصني» الذي نال عنه جائزة معرض بكني للكتاب .ويناقش ولعلو يف هذا الكتاب
تارخي فكرة صعود وانبثاق املجاالت ويذكرنا بثنائيات عديدة ،حيث قسم املجال عىل أساهسا
انطالقا من مراحل تارخيية خمتلفة كثنائية املجال النافع واملجال غري النافع .مكا يرى أن
مصطلح الدول الصاعدة ظهر مع هناية احلرب الباردة وتشلك «الربيكس» اليت دعت العامل،
انطالقا من ماكنهتا الكبرية يف االقتصاد العاملي ،إىل وضع خطة إنقاذ تواجه تداعيات
األزمة االقتصادية العاملية لسنة  .2008وقال ولعلو إن العامل استجاب هلذه الدعوة من
خالل تأسيس مجموعة العرشين اليت باتت مسؤولة عن اختاذ قرارات اقتصادية عاملية .يرى
أيضا أن مفهوم الصعود االقتصادي مفهوم مستقبيل يعرب عن حالة التطور االقتصادي
الكبري الذي تهشده دولة معينة ،خاصة تلك اليت تحجن يف حتقيق الثورات الثالث  :الرمقية
والدميوغرافية والتعددية القطبية .ويرى كذلك أن إفريقيا ستكون هلا ماكنة مهمة ،ألن أوروبا
ستحتاجها يف تصحيح اختالالهتا الدميوغرافية وألن ساكنهتا ستشلك ربع الساكنة العاملية
املتوقع تضاعفها خالل املائة سنة القادمة ،ويرى أيضا أن املغرب الكبري ستكون له حظوظه
يف هذا املضامر ،رمغ أن اهلرم الساكين سيجسل ارتفاعا يف نسبة الشيخوخة مستقبال.
قال ولعلو إن دخول املغرب نادي الدول الصاعدة فعليا مرشوط باخنراطه يف جمال واسع.
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مداخالت املائدة املستديرة
فكري بنعبد اللـه
يسامه املجال املشرتك يف تقوية النسيج االجمتايع ،ملا يهشده من تفاعل اجمتايع وحركة برشية.
فال ميكننا الفصل بني جمال معني وساكنته ،اليت يعرف هبا وتعرف به .فغالبا ما حيدث تداخل وترامك
بني خمتلف مكونات املجال ،فتتولد لكها يف صورة واحدة تعرب عهنا جكسد واحد بعد أن اكنت عنارص
متفرقة .لكن ما السبيل إىل حتقيق هذا التفاعل اخلالق ؟ الوسيلة يه حركية وتفاعل وتالحق البرش والعلوم
والثقافات داخل املجال املعين الذي قد يكون مدينة أو قرية أو جهة أو بلدا أو قارة ...عندنا يف مغرب اليوم
ويع واهمتام كبريين بقمي املجال والرتاث املادي والالمادي واإلنساين ...ويرجع الفضل يف هذا الويع
واالهمتام لملجمتع املدين أساسا .لكام شاهدت نرشات األخبار املسائية عىل قنوات الرشكة الوطنية
لإلذاعة والتلفزة ،أقف عىل منوذج أو مناذج من امجلعويني املبدعني الفخورين بانمتاهئم والذين يبذلون
جمهودات جبارة عرب خمتلف جهات ومدن اململكة ،ويفكرون دامئا يف سبل إبراز وتطوير إماكناتنا املادية
والالمادية احمللية واجلهوية والوطنية لتحقق مزيدا من المناء االقتصادي واالجمتايع والثقايف .ومه
يشتغلون يف جماالت رائعة وممزية كرتبية النحل والرياضة وإدماج ذوي االحتياجات اخلاصة.
يف احلقيقة ،أجنز هؤالء املبدعون أشياء غاية يف الروعة .وإذا أخذنا بعني االعتبار تردي احلياة السياسية
عندنا ،فاملجمتع املدين مثاال يف العمل اجلاد والتشبث باألمل يف مستقبل أفضل .وحسب ممجع اللغة
الفرنسية «الروس» ،الرتاث هو ملك مشرتك بني امجلاعات البرشية يف جمال معني وهو موروث عن األجداد.
سأضيف إىل هذا التعريف تفصيلة صغرية مفادها أن هذا املجال بنفسه يستحيل مع مرور الوقت إىل رمز
هويايت مشرتك بني مجاعاته البرشية ،ألنه يصبح عنرصا مؤثرا يف صريورة تشلك هذا الرتاث املشرتك
ومتظهراته املختلفة .لكن ما هو الرتاث حقيقة ؟ يتشلك الرتاث من رافدين اثنني  :تراث مادي وتراث المادي.
عكس الرتاث الالمادي ،يهسل علينا تقامس الرتاث املادي لتجليه يف أجسام حمسوسة  :قرص أو حصن أو
بنايات عظمية تدل عىل جممتع معني وحضارته .قمست اليونيسكو الرتاث الالمادي إىل مخسة مكونات :
الثقافات والفنون واحلرف والشفهية ...وميكن أن نقول أن املغرب يجسل حضورا قويا عىل مستوى الرتاث
الالمادي بفضل املجهودات الكبرية اليت يبذهلا مجموعة من املفكرين املغاربة اكألستاذ أمحد سكوتين،
خبري اليونسكو والباحث باملعهد الوطين لعلوم اآلثار والرتاث .وحيدد الرتاث املادي والالمادي يف ارتباط
حبالة من التاكفل والتفاعل بني الساكنة من منطلق االنمتاء إىل جغرافيا وجمال مشرتك.
أقف عند جتربيت امجلعوية واملهنية يف جمال الرباط-سال .تعرفون حالة التنافس اليت طبعت عالقة الرباط
وسال ،واليت أصبحت مضحكة بعض اليشء .واملثري هو أن بعض املثقفني يعربون إىل اليوم عن هذا التوتر
واملنافسة بأشاكل خمتلفة وحبقد أحيانا .فعندما ننظر إىل املدينتني ،ندرك أن سال مل حتظ بنفس االهمتام
اليت حظيت به الرباط ،عملا أن عدد ساكنة سال ضعف عدد ساكنة الرباط .هذا الوضع املختل كون عندنا
قناعة برضورة التفكري يف جمال الرباط-سال وما يزخر به من إماكنيات وفق مقاربة وتصور خمتلف معا
جربته مجعيات عديدة (مجعيات أيب رقراق ورباط الفتح وسال املستقبل ،)...أي التفكري وفق مقاربة مشولية
تعترب الرباط وسال جماال مشرتاك واحدا بتارخي مشرتك وهنر مشرتك يوحد وال يفرق ويصل وال يفصل.
وقد جسدنا هذه الرؤيا عىل أرض الواقع سنة  2014بتأسيس «مجعية ذاكرة الرباط-سال» اقتداء بتجربة
«مجعية ذاكرة الدار البيضاء» .وأنا سعيد باملشاركة يف هذه التجربة امجلعوية المطوحة.
بوعزة بنعارش
أنت هو رئيس امجلعية ؟
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فكري بنعبد اللـه
نعم ،هذا حصيح ؛ لقد خلصنا ،بناء عىل مجلة من املعطيات ،إىل أن املجال اجلغرايف الذي تغطيه امجلعية
ممزي وأن بإماكهنا القيام بعدة أنشطة ،خاصة أهنا تنشد املصاحلة مع التارخي وتتعامل مع إشاكالت
هذا املجال وفق مقاربة ذكية ومتوازنة .وأنا أقول هذا الكالم بناء عىل جتربتنا امليدانية وعالقات التعاون
والتقدير واالحرتام اليت تربطنا بلك مجعيات املجمتع املدين الناشطة عىل العدوتني .إذا ،تأسست امجلعية
وبدأنا التفاعل عن قرب مع القمي املشرتكة بني لك مكونات جمال الرباط-سال .اكنت بدايتنا من سال بإطالق
تظاهرة أيام الرتاث ،اليت ميكننا اعتبارها اليوم مبثابة ثاين أكرب حدث ثقايف داخل جمال الرباط-سال.
وتهشد هذه األيام الرتاثية ،اليت ننمظها يف أبريل من لك سنة ،حضور آالف الزوار (مواطنني وشباب
ودبلوماسيني وسياح )...الذين يستفيدون من جوالت تعريفية حول تراث املجال املادي والالمادي ويتابعون
عروض فنية خمتلفة (املرسح واملوسيىق.)...
لقد تبني لنا يف امجلعية أننا بصدد جمال فيه مدينتني كبريتني وبنايات أثرية رائعة وتعلمي عايل ومنمظات
دولية ومتثيليات ثقافية أجنبية ومؤسسات حكومية مرتكزة بالرباط وموروث معراين أندليس أساسا،
إماكنيات طبيعية هائلة  :الهنر واهلضاب والبحر والغابة اليت توحد مكونات املجال .رمبا من الهسل الفصل
بني الناس ،لكن من الصعب جدا فعل نفس اليشء مع الطبيعة .وإذا استطعنا منع خشص من عبور الهنر،
فلن نستطيع سد أفق الرؤية أمامه ،ولن نستطيع إلغاء هذه الوحدة اجلغرافية واملجالية بني الرباط وسال.
عىل هذا األساس ،اقتنعنا من داخل مجعيتنا برضورة توظيف قنوات التواصل األساسية اكإلذاعات
والقنوات التلفزية والفرق املرسحية واملوسيقية الكثرية اليت تنشط عىل العدوتني يف مشاريعنا ومبادراتنا.
وبناء عىل ما عايشته ،ميكنين القول إن جمال الرباط-سال خري مثال عىل هنوض املجال وإحياء الرتاث،
أاكن ماديا أم ثقافيا أم تارخييا ...وخري مثال عىل نضاالت امجلعيات اهلادفة إىل ترسيخ هوية جماالت
اشتغاهلا عىل إبراز إماكنياهتا واستمثارها يف التمنية .وهذا هو الهنج الذي اتبعناه يف مقاربة إماكنيات
جمال الرباط-سال وتأكيد وحدته رمغ لك يشء .والسؤال الذي قد يتبادر إىل ذهن أحدمك اآلن هو  :كيف
جسدمت هذا الهنج عىل أرض الواقع ؟ لقد فكرنا يف خلق فضاءات مفتوحة بتجهزيات ممتازة متنح الشباب
فرصة اإلبداع وتفجري طاقاهتم .أول ما مقنا به هو تقطيع املجال إىل جماالت صغرية ؛ وقد ساعدنا
هذا التقسمي عىل حتقيق نتاجئ حسرية ؛ وأنا هنا ال أبالغ أبدا وأعين ما أقول .هذا التقطيع أعطانا عدة
جماالت صغرى اكلقصبة والوداية وشالة وسال املدينة والرباط ...ملا بدأنا االشتغال مع شباب هذه املجاالت
الصغرى ،وجدنا تفاعال عفويا كبريا ...أبدع الشباب يف حتديد ما يريدون االشتغال هيلع وإنتاج أشياء
غاية يف الروعة مشلت جماالت عدة اكملرسح واملوسيىق ...جتربة ذاكرة الرباط-سال تدفعين للقول عىل أن
االرتباط مبجال معني وثقافته وحركية ساكنته دامئا ما يقودنا إىل اإلبداع والتعاون .ماذا تفعل مجعيتنا
اليوم ؟ تبحث امجلعية عن المتويل وحترص عىل اجلانب األمين ألنشطهتا وتوفر اللوجستيك والمتوين
وحتافظ عىل عالقة جيدة مع السلطات اليت حترتم وتقدر جمهوداهتا .مكا أرشت من قبل ،مجعية ذاكرة
الرباط-سال يه فكرة مقتبسة من فكرة مجعية ذاكرة الدار البيضاء.
اليوم هناك مجعيات جديدة تسري عىل نفس الهنج جكمعية ذاكرة آسيف الناشطة ومجعية ذاكرة اجلديدة
املتوقع تأسيهسا يف الثالث من هشر نونرب القادم .وتفكر مدن أخرى يف تأسيس مجعيات مهمهتا إبراز
تراثها واحملافظة هيلع والرتوجي له كرافعة تمنوية أساسية .وهنا يأيت السؤال  :أين وجدة من لك هذه
احلركية ؟ يف احلقيقة ،هديف من هذه املداخلة هو طرح هذا السؤال ؛ فهذه فرصة ألجدد مطالبيت ألهل
وجدة حبامية تراث املدينة واجلهة واستمثاره يف الهنوض هبذا املجال .مفن غري املفيد أن يبىق املرء
مقترصا عىل التارخي ومقاومة احملتل واملسامهات القمية للنخب الوطنية الوجدية يف احلياة السياسية
والعملية من أمثال عزيز بالل .اليوم لألسف ،نعاين مخوال مهنيا يبعدنا عن الفكر والكتاب ولك ما يتعلق
بسياسة املدينة ،فاملغرب يف أمس احلاجة إىل سياسة مدينة أصيلة وممتازة ترايع الرشوط احمللية.
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خشصيا ،تعملت عىل يد مجموعة أساتذة منحدرين من وجدة والرباط ،مكا تعرفت هنا عىل نوع ممزي من
أبناء وجدة  :الفرنسيون الذين ولدوا وعاشوا بوجدة واحتفظوا بذكريات وعالقات عاطفية ممزية معها .أنا
أؤمن أن املجال الوجدي يمتتع بقوة آرسة غري طبيعية تشد إليه العامة ،خاصة الشباب واملفكرون واألحرار.
وبال شك هناك الكثري من الوجديني الذين يؤمنون برضورة عودة مدينة وجدة والوالية واجلهة كلك إىل
ماضهيا .لكمك تعرفون املآيس اليت رافقت معليات هدم مجموعة من البنايات مبدينة السعيدية .رمبا تأيت
مداخليت يف وقت متأخر مقارنة هبذه األحداث ؛ لكن أؤكد لمك أنين اشتغلت كثريا عىل مدينيت وجدة
والسعيدية ...وبدلت لك ما يف وسيع مكهندس إلنقاذ ما ميكن إنقاذه من تراث.
مثال ،ثانوية باستور الهشرية اليت بنيت ماكهنا ساحة معومية اكن من األفضل احملافظة علهيا جكزء من
الذاكرة امجلاعية حىت تمتتع هبا األجيال القادمة .اكن ممكنا إزالة امللحقات اليت أضيفت إىل املدرسة
عرب مراحل تارخيية خمتلفة إلنشاء حديقة تصبح بدورها جزءا من املعملة الثقافية دون إلغاء املدرس .لكن
املدينة استبدلت جزء من ذاكرهتا ببنايات امسنتية .اليوم مازالت عندنا إماكنية جتنب هذا اخلطأ يف
مواقع أخرى مكجموعة من املنازل الصغرية واحملطة احلرارية ...أنا أعرف أن صديقنا األستاذ دمحم
امباريك أطلق مبادرة رائعة هدفها إعادة تأهيل احملطة مكا حيدث يف الدول اليت حترتم نفهسا وحترتم
تراثها .يف نظري ،من املمكن أن تكون احملطة احلرارية القلب النابض للجسم الثقايف بوجدة .لكننا اليوم
لألسف ال نستطيع حىت املرور مبحاذاة حمطة القطار القدمية لوحشة املاكن .مكا توجد بنايات أخرى اكنت
تستغلها احلراكت النقابية ميكن تأهيلها أيضا .لكنين برصاحة ال أعرف هل هذه البنايات الرائعة ،اليت
بناها املكتب الوطين للسكك احلديدية ،مازالت موجودة أم ال .أحد أسباب قدويم إىل وجدة اليوم رغبيت
القوية يف تقامس جتربة مجعية ذاكرة الرباط-سال مع األستاذ دمحم الزاوي ولك أحصاب النوايا احلسنة
املستعدين للتعاون حتت إرشاف األستاذ دمحم امباريك من أجل تأسيس مجعية مستقلة وحرة متاما يف
أقرب اآلجال .وأنا أتنبأ هلذه امجلعية مبستقبل واعد جدا ألهنا تركز عىل الشأن احمليل  :وجدة وعدد من
املعامل األثرية املوجودة مضن جماهلا .يف رأيي ،املشلكة األساسية الواجب التعامل معها يه ضبط جمال
تدخل امجلعية  :هل تكتيف امجلعية بوجدة أم تضيف إلهيا مناطق أخرى ذات مؤهالت تارخيية وطبيعية مثل
زڭزل وجفيج ؟ خشصيا ،أمتىن أن ال تقترص أنشطة امجلعية عىل مدينة وجدة .وبطبيعة احلال ،تأسيس
هذه امجلعية ذات االهمتام املوسع ال يعين بأي حال من األحوال تراجع نسبة االهمتام باملدينة .عندما
نتحدث عن وجدة ،فنحن نتحدث عن مجموع جهة الرشق ولك ما تزخر به من إماكنيات ثقافية وبرشية.
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بوعزة بنعارش
شكرا جزيال أستاذ فكري بنعبد اللـه عىل هذه املداخلة الغنية .حتدث عن العالقة بني املجال والرتاث
واالنتقال من احلق يف املدينة إىل احلق يف املجال داخل جهة الرشق .اللكمة اآلن لألستاذ فتح اللـه ولعلو.
فتح اللـه ولعلو
أوال ،أنا جد سعيد مبشاركة األستاذين بوعزة وفكري هذه اجللسة الفكرية املنعقدة مضن فعاليات الدورة
الثانية من املعرض املغاريب للكتاب بوجدة ،الذي يسري بثبات حنو ترسيخ نفسه مكوعد ثقايف قار وبإشعاع
حمرتم .هذا معرض مفيد لوجدة وجهة الرشق واملغرب كلك ؛ وأمتىن أن يكون مفيدا لملغرب الكبري أيضا.
سأناقش يف مداخليت قضية هنوض املجاالت من خالل املفهوم نفسه وتارخي تشلكه وتطوره يف املايض
واملستقبل عامليا .لكنين بال شك سأعود إىل ما قاله األستاذ فكري ؛ عندما تتاح يل الفرص يف النقاش،
سأمسح لنفيس بأن أستفزه قليال خبصوص الرباط ووجدة .إذا ،سننطلق من املجاالت حنو املستوى
العاملي مث سنعود إىل املستوى الوطين.
خالل عهد االستعامر وحىت بعده ،كنا نتحدث عن «املغرب النافع» واملغرب «غري النافع» .واملقصود
باملغرب النافع بشلك عام هو احملور املمتد من الدار البيضاء حىت القنيطرة وأماكن إنتاج الفوسفاط
والفحم جكهة الرشق .كنا نعترب هذه التمسيات تعبريا رصحيا عن اختالالت اقتصادية واجمتاعية وجمالية
معيقة يف املغرب .ويف فرنسا ،يف امخلسينيات ،اكن الناس ميزيون بني باريس و«الصحراء الفرنسية»،
مبعىن أن باريس اكنت لك يشء وأن بايق فرنسا مل يكن أي يشء .ومن هنا نشأ ما بات يعرف باجلهوية
والالمركزية .يف الواقع ،فكرة الصعود نفهسا ترتبط بثنائية املجاالت املتقدمة مقابل املجاالت املتخلفة .وهذا
يعين أن فكرة التأخر مهمة أيضا .لكن يف نفس الوقت ،تتضمن فكرة الصعود مفهوم االستدراك ؛ وهذا
مفهوم مهم جدا  :اجلهة املتأخرة تلتحق باجلهة املتقدمة.
بطبيعة احلال ،ولدت خالل مخسينيات القرن املايض فكرة «الثنائية» بني فضاء متقدم وفضاء متخلف.
وحىت قبل تلك اللحظة ،كنا نتحدث عن املجاالت أو البلدان املتحرضة مقابل البلدان «الرببرية» ،عملا أن
البلدان املتحرضة حيهنا يه أوروبا أساسا .فميا بعد ،جتاوزنا هذه الثنائية إىل ثنائية البلدان املتقدمة
مقابل البلدان النامية ،ومهنا إىل ثنائية البلدان املتقدمة مقابل بلدان العامل الثالث .ومنذ هذه اللحظة ،تشلك
عند بلدان العامل الثالث ويع برضورة التكتل والتعاون جتسد يف مؤمتر باندونغ ،الذي مجع تسعة وعرشون
دولة بدأت تطالب مباكنة وأدوار مهمة يف العامل .ولقد حمطت هذه الدول إىل استدراك تأخرها وااللتحاق
بالدول املتقدمة .وهكذا ولدت حركة عدم االحنياز املكونة من سبعة وسبعني دولة ،واليت ترأسهتا فلسطني
قبل أسبوع من اآلن يف اجمتاعات األمم املتحدة.
إذا أخذنا بعني االعتبار مسألة الثنائيات املشار إلهيا ،فسنقول حبيادية تامة أنه حىت سنة  ،1980مل تكن
فكرة هنوض املجاالت وصعودها قد فرضت نفهسا ،رمغ أن جذورها التارخيية ترجع إىل القرن التاسع
عرش ،أو القرن الثامن عرش .مل تفرض الفكرة نفهسا قبل  1980ألن العامل اكن منقمسا من الناحية
السياسية واجليوسياسية بني املعسكر الرشيق بقيادة االحتاد السوفيييت واملعسكر الغريب بقيادة الواليات
املتحدة األمريكية .لقد كنا نعيش حقبة احلرب الباردة.
حىت عىل املستوى االقتصادي ،اكن العامل منقمسا بني المشال واجلنوب ،والبلدان املتقدمة مقابل بلدان
العامل الثالث .مل تبدأ دول العامل الثالث  -إفريقيا وآسيا وأمرياك الالتينية  -يف التكتل وتوحيد اللكمة إال
بعد هذه املرحلة التارخيية من خالل مؤمتر باندونغ ومؤمتر القارات الثالث هبافانا .مع هناية السبعينيات
وخالل المثانينيات ،هشد العامل حتولني اقتصاديني .التحول االقتصادي األول مل يكن إجيابيا ،لكنه يبىق
حتوال اقتصاديا عىل لك حال  :ارتفاع سعر برميل النفط سنيت  1973و 1979؛ نتج عن هاتني الصدمتني
البرتوليتني أن دول مل تكن غنية أصبحت دول غنية وريعية.
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ميكنين أن أقول إن هذا ليس أمرا جيدا ،ألن هذه البلدان مل تستغل وضعها اجلديد يك تصبح دوال متطورة ؛
وهلذا ال نرى أهنا تستحق وصفها بالبلدان النامية .من هذه البلدان العربية السعودية وسائر بلدان اخلليج
واجلزائر وليبيا ...لك هذه البلدان اغتنت بالصدفة البحتة.
أما التحول االقتصادي الثاين الذي وقع سنة  1980فيتعلق بزتايد قوة الصني وبروزها كالعب جديد عىل
الساحة الدولية .إذ بعد صعود جنم اليابان ومن بعدها المنور اآلسيوية ،جاء دور التنني الصيين ؛ والنقطة
املهمة هنا يه أن لك هؤالء الفاعلني االقتصاديني ينمتون للقارة األسيوية .وهنا بدأنا نتحدث عن هنوض
وصعود حقييق لدول حمسوبة عىل معسكر الدول النامية .هذا الواقع اجلديد هو الذي رخس فكرة الهنوض
االقتصادي .ولقد بدأت هذه البلدان الصاعدة ،ويف مقدمهتا الصني ،تنادي برضورة تغيري املنطق الذي
حيمك العامل منذ  1945متاشيا مع التغريات الكثرية اليت هشدها العامل .لكن هذا مل يكن اكفيا ،فقد توجب
عىل هذه الدولة تغيري لك يشء عىل أرض الواقع وعدم االكتفاء برفع املطالب.
بعد ذلك ،عاش العامل األزمة االقتصادية العاملية  2017-2008؛ إذ حاول الرئيس األمرييك باراك أوباما
مواجههتا ،لكنه وجد مجموعة السبعة عاجزة عن مواجهة التداعيات لوحدها .ولعل من البلدان اليت اكنت
قادرة عىل التدخل مجموعة من البلدان الصاعدة ،فاكنت النتيجة يه أن الرئيس األمرييك طلب من الصني
واهلند وإندونيسيا وتركيا والعربية السعودية واملكسيك واألرجنتني والربازيل وجنوب إفريقيا االنضامم إىل
مجموعة اقتصادية جديدة يه مجموعة العرشين اهلادفة أساسا إىل مواجهة تداعيات األزمة االقتصادية
األخرية عرب خطط لإلنعاش االقتصادي .هذا السياق اجلديد هو الذي دفع الصني وروسيا والربازيل
وجنوب إفريقيا واهلند إىل تأسيس مجموعة دول الربكس ( .)BRICSولك أعضاء هذه املجموعة دول نامية
حتقق نسب منو عالية ،أي أهنا دول تحمط حقا إىل تدارك تأخرها مقارنة بالدول املتقدمة وحتقيق الصعود.
بالتأكيد ،الصني يه أكرث دولة صاعدة قلصت الفرق بيهنا وبني البلدان املتقدمة .وقد بذلت جهدا جبارا يك
تصل إىل ما وصلت إليه .ويف سنة  ،2017أصبحت الصني واعية بأهنا رحبت من العوملة أكرث بكثري مما
رحبت الواليات املتحدة ذاهتا ،ويه مبتكرة هذه العوملة .ولكن ما إن اخنرطت الصني يف الدفاع عن اتفاقات
التبادل التجاري احلر الثنائية واملتعددة األطراف ،حىت وصل إىل البيت األبيض الرئيس دونالد ترامب
الذي يتبىن سياسية محائية .لك هذا التغريات وغريها يه اليت قادتنا إىل احلرب التجارية اليت نعيهشا
حاليا .ويف الواقع ،هذه احلرب التجارية جتري فصوهلا بني عدة أطراف يف نفس الوقت .أوال ،البلدان
املتقدمة ضد البلدان الصاعدة :حرب جتارية أمريكية ضد الصني أشعلهتا الواليات املتحدة ملا الحظت أن
الصني تبيعها ثالثة أضعاف ما تشرتيه مهنا؛ وهذا فرق كبري بال شك .ثانيا ،حرب جتارية بني الواليات
املتحدة األمريكية واالحتاد األورويب .ثالثا ،حرب جتارية أمريكية ضد املكسيك وكندا ...يف احلقيقة هذه
احلرب ليست حرب جتارية فقط  :إهنا حرب تكنولوجية أيضا .أمرياك تدخل هذه احلرب معمتدة عىل
سالحني أساسيني مها قدرهتا عىل اخللق واالبتاكر – معالقة اإلنرتنت والصناعات الذكية  -وكتلهتا
الدميوغرافية الكبرية.
خشصيا ،أرى أن الواليات املتحدة قادرة ،رمغ لك ما يقوله رئيهسا ،عىل استيعاب املهاجرين الوافدين
علهيا ،خاصة األطر اليت تسامه بفاعلية يف التطوير التكنولويج .الصني بدورها تدخل هذه احلرب
بأسلحة عدة أمهها أن هلا اقتصاد سوق موجه ومرتبط جدا باقتصاديات اليابان وكوريا اجلنوبية وفيتنام
وإندونيسيا واهلند ...ويف الواقع ،هذه العالقة االقتصادية القوية جدا جعلت الصني قادرة عىل مواجهة
الواليات املتحدة .بطبيعة احلال ،ستحاول البلدان إجياد نوع من التوافق يف عالقاهتا التجارية ؛ لكن الصني
ستبحث عن رشاكء وأسواق آسيوية بديلة يك تقلص نسبة اعمتادها عىل السوق األمريكية .مكا أرشت،
يرتبط مفهوم الصعود االقتصادي مبا عرفته سنوات المثانينات من أحداث ؛ لكن حىت إذا عدنا إىل التارخي
االقتصادي ،فسنجسل حضور هذا املفهوم انطالقا من القرن التاسع عرش .حيهنا ،اكنت قاطرة االقتصاد
العاملي األساسية يه بريطانيا وأملانيا وفرنسا.
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بدأ األوروبيون حيهنا باحلديث عن العامل اجلديد واالقتصاديات اجلديدة .ماذا اكن األوروبيون يقصدون
بالعامل اجلديد ؟ لقد اكنوا يقصدون أساسا أمرياك المشالية ،وخاصة الواليات املتحدة األمريكية .بني
سنيت  1875و ،1914اكنت الواليات املتحدة دولة صاعدة ؛ ويف سنة  ،1914أصبحت القوى العمظى األوىل
عامليا .ومشلت تمسية العامل اجلديد أيضا أسرتاليا ونيوزيلندا اليت استقطبت مثل الواليات املتحدة أعدادا
كبرية من املهاجرين البيض  :مهاجرون أوروبيون استوطنوا هذه البلدان مث أصبحوا ينافسون أوروبا .وبال
شك ،اكن من املمكن أن تهشد أمرياك الالتينية نفس الهنوض االقتصادي الذي هشدهتا الواليات املتحدة،
لكهنا مل تستطع مواصلة هنضهتا االقتصادية ،مث بدأت ترتاجع .ويف سنة  ،1945اكنت األرجنتني متقدمة
عىل فرنسا ،لكهنا تراجعت الحقا .هذا التأرحج بني التقدم والتخلف يف سباق التمنية االقتصادية عند
بلدان أمرياك الالتينية ال جند له تفسريا آخر غري اهلمينة األمريكية عىل املنطقة .هذا فميا خيص املايض.
أما اليوم فنحن مطالبون بتحليل العالقة بني البلدان املتقدمة والبلدان الصاعدة.
من اآلن وحىت الفرتة املمتدة بني سنيت  2030و ،2050سيهشد العامل ثالث ثورات .الثورة األوىل ثورة
دميوغرافية .يف سنة  ،2030سيبلغ تعداد ساكنة العامل ،أكرث من مثانية مليار نمسة .سرتتفع نسبة
الشيخوخة بالقارة العجوز والصني ،وهذا معىط ميكننا رصد إرهاصاته من اآلن .لكن يف املقابل ،سريتفع
تعداد ساكنة مجموعة من البلدان ،خاصة اهلند اليت ستصبح القوى الدميوغرافية األوىل عامليا .أما إفريقيا
اليت يسكهنا حاليا  %17من ساكنة املعمور ،فستستحوذ سنة  2100عىل  %40وآسيا  .%43بالتايل،
فاجلزء األكرب من الثورة الدميوغرافية املتوقعة سيحدث بالقارة اإلفريقية ،وهلذا أرى أن إفريقيا ستغزو
أوروبا بشلك أو بآخر ،أحب من أحب وكره من كره .عندما نتحدث عن املجال ،البد أن نبدأ باحلديث عن
الرجال والنساء وأعدادمه  :هذا أمه يشء بالنسبة يل ،وهلذا أرى أن النسبة األكرب من المتدن والتطور
العمراين العاملي ستحدث بأإفريقيا .أكرب املدن العاملية ستكون يف إفريقيا ؛ ولن تكون اكملدن الصينية
أو اهلندية اليت نراها اليوم ،بل ستكون مدن معالقة ال يقل تعدادها ساكنهتا عن الثالثني واألربعني مليون
نمسة ،وستضم نسبة مهمة من الطبقة املتوسطة ،لكهنا أيضا ستضم نسبة مهمة من الفقراء .هذا نوع أول
من الهنوض املستقبيل  :هنوض يعمتد عىل العنرص البرشي.
الثورة الثانية ،اليت نعيهشا اآلن ،يه الثورة الرمقية ،حيث أصبحت خدمة اإلنرتنيت معممة عىل امجليع.
حصيح أن املتحمك يف اإلنرتنيت مه معالقة وادي السيليكون بوالية اكليفورينا األمريكية .لكن الصني تلعب
دورا مهام يف هذه الثورة ،مما يعين أننا نسري يف اجتاه معركة جديدة بني الواليات املتحدة والصني حول
الريادة التكنولوجية .ال بد من اإلشارة إىل أن أوروبا متأخرة يف هذا الباب .وأشري هنا إىل أوروبا ألننا
جرياهنا .يف تصوري ،احلرب ستحسم بشلك كبري يف معركة التكنولوجيا .ملاذا ؟ الثورة الدميوغرافية
تعمتد عىل العدد لكهنا ليست حامسة ،ألن االستفادة احلقيقة من هذا العدد مرشوطة مبستوى تكوين
األفراد وتعلميهم ومستوى البحث العيمل  :أي سيكون احلسم بالكيف ال بالمك .إذا ،فالبلد الذي حيقق
نتاجئ جيدة يف هذه املجاالت هو الذي سيفرض نفسه قائدا للعامل .واهلجرة اليت سيهشدها العامل مستقبال
خمتلفة متاما عن تلك اليت هشدها سابقا  :ستكون اهلجرة أساسا جهرة األدمغة ،الرتباطها بالتكنولوجيا.
أما الثورة الثالثة فهي أن عاملنا املستقبيل سيكون متعدد القطبية ؛ أي أننا سنعيش يف عامل ال تسيطر فيه
ال أمريكيا وال الصني وال أوروبا ،حىت أن أوروبا ستكون يف املرتبة الثالثة .حصيح أن الواليات املتحدة أوال
وأوروبا ثانيا ستبقيان متقدمتان عىل الصني يف الدخل الفردي ؛ لكن الصني ستتجاوزمها عىل مستوى
الناجت احمليل اإلمجايل ابتداء من سنة  .2030حيهنا ،سيشلك الناجت احمليل اإلمجايل الصيين ربع
الناجت احمليل اإلمجايل العاملي مقابل  %11حاليا .ستأيت الواليات املتحدة األمريكية يف املركز الثاين.
أما أوروبا فسترتاجع إىل املركز الثالث لعدة أسباب أمهها ارتفاع نسبة الشيخوخة ؛ ولن خترج أوروبا
العجوز من هذا املأزق إال باالعمتاد عىل إفريقيا الشابة ؛ وأنا هنا ال أدخل بلدان املغرب الكبري مضن
إفريقيا الشابة ألهنا يه األخرى ستهشد ارتفاعا يف نسبة الشيخوخة.
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إذا ،احلديث عن جماالت الغد يستوجب مراعاة الثورات الثالث املذكورة .والدول النامية اليوم يه دول
مجموعة «الربكس» ؛ لكن ميكننا أن نضيف إلهيا املكسيك وإندونيسيا ألهنام تتوفران عىل كتل برشية
كبرية .الدول السبع اليت ستقود العامل سنة  2030يه الصني والواليات املتحدة األمريكية واليابان واهلند
مث – نالحظ أن اثنني من األربعة األوائل ينمتون إىل آسيا  -روسيا ،رمغ لك الصعوبات ورمغ أهنا ال تنتج
تقريبا إال البرتول والغاز .ولعل الربازيل ورمبا اململكة املتحدة .مكا تالحظون ،حىت أملانيا لن حتافظ عىل
ماكنهتا مع السبعة األوائل بعد سنة  .2020أما فرنسا اليت اكنت مضن السبعة األوائل حىت سنة ،2010
فستكون بعيدة عن دخول نادي السبعة األوائل .تعرفون أن اهلند جتاوزت لك من فرنسا واململكة املتحدة
سنة  ،2017وأهنا اليوم تطارد أملانيا .رمبا فهممت من خالل كاليم أن مسألة الهنوض والصعود ال ترتبط
حبجم الرثوة .فرمغ أن العربية السعودية مثال دولة غنية ،فهي تنيمت إىل مجموعة البلدان املتخلفة .لك دول
اخلليج غنية ،لكهنا مل تهشد أي ثورة رمقية  :إهنم يسهتلكون التكنولوجيا الرمقية وال ينتجوهنا .عالوة عىل
ذلك ،هذه الدول غري قادرة عىل محاية نفهسا .ولكنا يعمل أن القوى العمظى اليوم متتلك القوة االقتصادية،
لكهنا أيضا متلك قدرة عالية عىل محاية نفهسا ومواجهة أي هتديد.
إذا قارنا بني قارات العامل من حيث المنو الدميوغرايف ،فإفريقيا ،مكا أرشت من قبل ،ستهبرنا .وهذا
سيساعد بعض الدول اإلفريقية مثل نيجرييا وإثيوبيا ومرص وأوغندا واملغرب الكبري عىل فرض أنفهسم.
احلديث عن املجال ،يقودنا للحديث عن الصني مرة أخرى  :إحدى نقاط الضعف عند الصني يه أن فهيا
صني نافعة وصني غري نافعة .هناك اختالالت جمالية كبريا تضعف قدرة الصني عىل املنافسة عامليا .لك
الصني الغربية تعاين من تأخر مهول ؛ وهذا ما يفرس إطالق الصني مرشوع طريق احلرير الرابط بني غرب
الصني وأوروبا عرب مجموعة كبرية من الدول .كرجل متفائل جدا مبستقبل املغرب الكبري ومؤمن به ،أرى
أن جلهة الرشق أدوارا مهمة لتلعهبا يف املستقبل بفضل إماكنياهتا الكبرية .ميكن أن تكون اجلهة مبعث
املغرب الكبري الذي سيعود للحياة بطريقة أو بأخرى ،ولو بعد حني .وهلذا أرى أن من املهم تشييد فضاءات
لالستقبال وبنية حتتية قوية تعني اجلهة عىل اإلطالع هبذه األدوار .قبل أن أخمت ،أريد أن أطرح سؤاال :
الرباط ؟ أعتقد أهنا بنية استقبال مهمة عىل املستوى املغاريب .ارتبط تارخي الرباط ،السيد فكري يعرف
مراحله الكربى أفضل مين ،باملنصور الذهيب واألندلسيني وليويط وامللك دمحم السادس حاليا .ويف
احلقيقة ،هشدت الرباط طفرة كبرية بفضل مجلة من املشاريع املهيلكة ،وعىل رأهسا مرشوع هتيئة ضفيت
أيب رقراق الذي صاحل الرباط وسال مع البيئة والهنر والبحر.
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مرشوع آخر يسامه يف مصاحلة الرباط مع البحر هو مرشوع «الرباط مدينة األنوار ،عامصة املغرب
الثقافية» .وهنا أود اإلشادة باملهندس دمحم امباريك والعمل الرائع الذي قام به يف يح الرياض .بالنسبة
إيل ،اكن يح الرياض منذ سبعينيات القرن املايض منوذجا لنوع جديد من الهنوض املجايل .املسألة
الثانية اليت أريد التحدث فهيا بعالقة مع الرباط يه هضبة عكراش  :هضبة مساحهتا ألف هكتار ،أي ثالثة
أضعاف مساحة يح الرياض ،تقابل هنر أيب رقراق وشالة .الرباط يف نظري حظها رائع جدا  :الرباط
حمدودة بالبحر والغابة واحلزام األخرض التابع ملدينة متارة .وهذا يدفعها إىل الهنوض بشلك خمتلف عرب
هضبة عكراش ويف جماالت أخرى غري المتدد اجلغرايف .وبال شك ،اخلرباء الكبار من أمثالمك مه من
يهسرون عىل تزنيل مرشوع «الرباط مدينة األنوار» ،الذي أطلقه صاحب اجلاللة ،عىل حنو ميكن جمال
الرباط من الهنوض باالعمتاد أساسا عىل هضبة عكراش.

بوعزة بنعارش
شكرا جزيال عىل هذه املداخلة الشيقة اليت تطرقت إىل مجلة من القضايا وطرحت عددا من األسئلة
وأبرزت مجموعة من المناذج .قلت إن اهمتام العامل انتقل من املتوسط إىل األطليس مث منه إىل اهلادي،
وتنبأت بانتقاله مستقبال إىل حميط جديد هو احمليط الرمقي .ولقد بينت لنا هذه املداخلة باستفاضة،
أن هنوض املجاالت عبارة عن ترابطات وجدل تصاعدي وظاهرة تارخيية جيو-اسرتاتيجية ،معمتدا يف
ذلك عىل مقاربة جيو-إبستميولوجية خاصة .عالوة عىل ذلك ،حدثنا عن ثورات ثالث  :الثورة الدميوغرافية
والرمقية واالقتصادية .بالتأكيد ،اجلامعة والباحثون املغاربة مدعوون إىل االهمتام هبذه التحوالت املرتقبة
منذ بدايهتا وحىت هنايهتا .بعبارة أخرى ،ومكا سبقت اإلشارة ،البد من توظيف املعرفة والبحث العيمل
يف الهنوض عىل شىت املجاالت.
فكري بنعبد اللـه
فرض معدة الرباط السابق قوته وترك بصمته يف مدينة عانت كثريا ،رمبا أقل من الدار البيضاء ،من
الرصاعات السياسية وغياب التوافق .عانت الرباط من عدة اختالالت وأزمات أخرت ،أو حىت أضعفت،
مسريهتا التمنوية ...وبال شك ،سامه مرشوع هتيئة ضفيت أيب رقراق يف إنعاش املدينة.
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يندرج هذا املرشوع مضن رؤيا ملكية تريم إىل التوفيق بني الرباط وسال ومصاحلهتام مع حميطهام.
أحتدث عن هذا املرشوع بعاطفة كبرية ألين شاركت فيه رفقة مجموعة من الزمالء بقيادة الراحل مزيان
بلفقيه .اشتغلت كثريا عىل اجلزء املتعلق بالهتيئة العامة .وقد تبني لنا من خالل معلنا اليويم يف امليدان
أن االعمتاد عىل املجال ومؤهالته سيحقق الهنوض املرجو ويبلور صورة جديدة حول عالقة الرباط وسال.
مثل الرباط وسال مكثل حصيفة رخام غري مصقولة مشقوقة من الوسط ومحتل نفس التفاصيل ميني الشق
ومشاله .من جهة تتقابل قصبة الوداية مع املدينة القدمية لسال .ومن جهة أخرى ،تتقابل بطانة مع مجسد
حسان .لكن لكام تقدمنا مشاال تراجعت نسبة التشابه بني املدينتني  :تتقابل قرية والد موىس وموالي
إمساعيل مع فضاءات مهمشة هلا ماكنة خاصة يف قليب أبرزها دوار الدوم ودوار احلاجة.
منذ أيام قليلة ،ناقشت هذا املوضوع يف اجمتاع دعتين إليه وزارة الداخلية كفاعل مجعوي .شاركت يف
هذا االجمتاع ثالثون مجعية .وبرصاحة ،اكن هذا اجمتاعا استثنائيا ،ألن وزارة الداخلية نادرا ما تفعل
يشء مماثال .وعىل العموم ،قليلون مه املسؤولون القادرون عىل إطالق مبادرات كهذه .ولكن ملاذا ؟ قد
يتساءل بعضمك .ألن هذه الفضاءات غري املندجمة استفادت من مشاريع إلعادة التأهيل واإلدماج تندرج
مضن برناجم للتمنية احلرضية من متويل البنك الدويل يف السبعينيات .حيهنا كنت طالبا يف مدرسة
املهندسني ،واقرتحت برناجما إصالحيا .لكام فكرت الدولة يف مرشوع معني ووضعت خططه تنافس الطلبة
املهندسون يف طرح خطط بديلة مبدعة تنطلق من امليدان وخصوصياته.
هذه يه املعركة اليت خضناها داخل أروقة واكلة هتيئة ضفيت هنر أيب رقراق حىت أقنعنا امجليع
برضورة وضع هذه األحياء املهمشة مضن برناجم الهتيئة .أكدت يف هذا االجمتاع عىل رضورة عدم
حرص الرتاث يف األماكن التارخيية وتوسيعه ليمشل فضاءات أعطتنا ثروة برشية رباطية كبرية خرج مهنا
أطر ورياضيون وفنانون ومسؤولون ووزراء .وقد كنا سعداء ملا عرفنا أن السلطات وضعت برناجما تمنويا
تشاركيا يرايع هذه الفضاءات .وحسب املقاربة اليت اعمتدت يف وضع الربناجم ،جفهود إعادة التأهيل
واإلدماج ليست مادية فقط  :مل نركز فقط عىل جهود جتديد وتوسيع وتقوية الشبكة الطرقية وتقوية الشبكة
الكهربائية والزتود باملاء الصاحل للرشب والرصف اليحص ...بل تعديناه إىل بناء صورة جديدة .واليوم
الناس يتوجهون إىل دوار احلاجة قصد التسوق ...ألنه أصبح قطبا حضاريا له جاذبية خاصة ومسعة
جديدة وإجيابية .أصبحت ساكنة الرباط وسال تتوجه إىل هذه الفضاءات اليت مت تأهيلها ألننا ملا اهمتمنا
هبا أحيينا ماضيا مدفونا وربطناه باحلارض.
يف احلقيقة ،اكتساب هذه األماكن مسعة جديدة وإقبال الناس علهيا يؤكد أن من طالبوا يف االجمتاع
املذكور برضورة إدراج الفضاءات املهمشة يف مرشوع هتيئة ضفيت أيب رقراق اكنوا عىل صواب ،وأن
اقتصار مرشوع هبذا احلجم عىل املرسح الكبري واملرينا ...وعدم مراعاة البعد االجمتايع اكن سيعين
فشله .وبطبيعة احلال ،هذا املرشوع يعيط أمهية كربى ملدينة سال أيضا باعتبارها جزءا من جمال الرباط-
سال .ويف األسابيع القليلة القادمة ،سيعلن عن برناجم تمنوي مزيانيته مخسة مليار درمه وهدفه إحداث
التوازن بني الرباط عامصة األنوار وسال املهمشة منذ فرتة طويلة.
حتدث األستاذ ولعلو عن التجمع احلرضي الرباط-سال وهضبة عكراش البالغة مساحهتا ألف هكتار.
مساحة اهلضبة ثالثة أضعاف يح الرياض ،الذي أرشف هيلع صديقنا املهندس دمحم امباريك ،عملا
أن تطوير احلي مسمتر منذ ثالثني سنة .وإذا اكن هذا هو الوضع مع يح الرياض ،مفاذا سنفعل مع
هضبة عكراش ذات املساحة األكرب ؟ أوال ،عندنا مشالك متعلقة مبلكية األرايض  :البعض ميلكون مائة
أو مائة ومخسني هكتارا من األرايض الواقعة يف مدخل اهلضبة .وأنا أشري إىل هذه النقطة ألن اهلضبة
حماطة بالتالل من لك اجلوانب ،وال مدخل إلهيا إال هذه األرايض ذات احلساسية من حيث البيئة وامللكية.
برصاحة ،أرى أن هتيئة اهلضبة وتعمريها سيكون حتديا كبريا أمام الرباط ،سواء حتركت اآلن أو يف
وقت الحق .حنن نتلكم عن اهلضبة يف أفق مخسة وعرشين سنة القادمة .لكن األفضل هو البدء من اليوم.
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بال شك ،اجلهات املسؤولة مطالبة بتبين مقاربة ترايع البعد اإليكولويج وتنشد احلداثة وصورة جديدة
للرباط وسال وعالقة تعاون وتفاعل قوية بني املدينتني .حسب املعلومات املتوفرة لدي ،أطلقت اجلهات املسؤولة
برناجم للهتيئة عىل مستوى مدخل اهلضبة .ولك ما أمتناه هو أن تاليق املراحل األوىل من هذا املرشوع
جناحا كبريا يقودنا إىل إعادة التفكري يف أساليب تعمري وهتيئة املدن املغربية .مشلكة هضبة عكراش
األساسية يه ملكية األرايض  :عندنا مالك هلم حضور اجمتايع قوي يف هذا املاكن مبائت اهلكتارات
وآخــرون بسطاء وآخــرون ميلكون من مخسني إىل ستني هكتارا ...كيف سنتعامل مع هذا الوضع ؟
أتنقصنا الجشاعة لفعل ما فعلناه يف مرشوع هتيئة هنر أيب رقراق ؟ أول ما مقنا به يف هذا املرشوع هو
نزع امللكية وتوحيدها  :الهنر واألرايض احمليطة به لكها أصبحت تابعة للواكلة ،سواء تعلق األمر بأرايض
األحباس أو أرايض املشاع أو أرايض امجلوع أو أرايض امللك اخلاص .سيطرة الواكلة عىل الوعاء
العقاري املطلوب منحها قوة وجنهبا الكثري من املشالك .ما أخشاه هو أال حترض نفس العزمية والرصامة
يف هضبة عكراش .متزي يح الرياض بهتيئته العمرانية املتوازنة ،والسبب يف ذلك هو أننا جهزنا أربع
مائة ومخسون هكتارا من خالل رشكة واحدة برؤية واحدة ومنوذج جديد لسياسة املدينة فيه مزجي رائع
من املساكن والبنايات واملؤسسات والفضاءات اخلرضاء .وبالنسبة للهضبة ،أنا متخوف من أن نبدأ بداية
سيئة .أنا ال أمتىن يشء من ذلك ؛ لكننا نتحمل مسؤولية التنبيه إىل االختالالت املمكن حدوثها .أمتىن أن
نستفيد حقا من هذا املرشوع داخل جمال الرباط-سال واملغرب كلك .املغرب الذي استطاع إجناز مدينيت
زناتة وتامسنا ،قادر عىل إجناز مرشوع هضبة عكراش عرب رشكة واحدة تطبق رؤية واحدة عىل مائت
اهلكتارات لتعطينا جماال حرضيا راقيا وموحدا بنفس جديد ومتجدد .أمتىن أن نفعل هذا يف اهلضبة.
بوعزة بنعارش
شكرا ،اللكمة اآلن للحضور يف القاعة .أول املتدخلني هو األستاذ والزميل العزيز عبد الفتاح الزين ،الباحث
باملعهد اجلاميع للبحث العيمل .تفضل أستاذ ،لمك اللكمة.
عبد الفتاح الزين
أعتقد بإماكننا استقراء ما قاله األستاذ فكري واألستاذ ولعلو واإلفادة منه يف فهم وضع جمال اجلهة
الرشقية .أنا أنيمت هلذا املجال وأعرفه جيدا ؛ وقد سبق يل أن اشتغلت هيلع كباحث اجمتايع ؛ حىت
أن أطروحيت لنيل هشادة الدكتوراه اكنت حوله .حتدثمت بعض اليشء عن الرتاث الالمادي الغائب متاما.
عندما نتحدث عن املدينة اليوم ،البد من احلديث عن استدامهتا وحميطها القروي بلك مكوناته .القرويون
اليوم يمتازحون بالقول إن املدينة يه اليت تأيت إلهيم وليس العكس .هذا كالم حصيح .مثال ،يح التقدم
هو الذي أيت عند املعاضيد وليس العكس .باملناسبة ،باب زعري اكن يمسى باب احلديد .أتعرفون ملاذا ؟ ألن
قبائل املعاضيد لطاملا دافعت عن الرباط ،وإن اكنت يف حالة رصاع مع ساكنهتا .لك أمالك أهل املعاضيد
اكنت بسال  :اكنوا يشرتون عقاراهتم داخل سال القدمية ،ألهنم اكنوا يتاجرون مع أهلها.
بعد ذلك ،لألسف ،فتحت املدينة مكا تبني حالة القايد السوييس الذي اكن يسيطر عىل جزء كبري من
أرايض الدولة .لك األرايض الواقعة مشال باب زعري اكنت تابعة للدولة ...وربع هذه األرايض ترصف
فيه القايد السوييس كأمالك خشصية .وهيلع ،أرى أن احلديث عن الرتاث الالمادي ال يستقمي إال باحلديث
عن املجال القروي واحلرضي مكجال واحد متداخل العنارص ،ألن من اخلطأ التفكري يف املدينة مبعزل
عن حميطها القروي .هذه يه الفكرة األوىل اليت أردت مناقشهتا .الفكرة الثانية تتعلق هبضبة عكراش.
أعتقد أن يح أڭدال اليوم اكرثة معرانية بلك املقاييس ،ألن برناجم إعادة الهتيئة الذي استفاد منه مل تنجز
بالشلك املطلوب  :مل ننطلق من مساحة أرضية كبرية موحدة جتهز وفق رؤية واحدة ترايع لك األبعاد
العمرانية وامجلالية الواجب مراعاهتا .لألسف ،أڭدال تتحول تدرجييا إىل نقطة سوداء داخل الرباط.
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يف احلقيقة ،هناك جمهودات تبذل حاليا؛ لكن تنقصنا مقاربة تمنوية ترايع البحر واملوروث النبايت .هذا
املشلك ال هيم الرباط وسال فقط ،بل هيم متارة والصخريات أيضا .إذا راعينا اإلماكنيات البحرية والطبيعية
يف هذه املدن وحميطها ،سنحقق نتاجئ مهمة خبصوص إدماج تراثنا الوطين يف مشاريعنا التمنوية.
الواقع يقول إننا مازلنا نقارب املدينة مقاربة إثنية؛ وأنا أرى أن جتاوز هذه العقلية سيساعدنا كثريا يف
بناء مدن مغربية مواطنة ومستدامة.
بوعزة بنعارش
شكرا أستاذ الزين .اللكمة اآلن للسيد عبد الالوي.
السيد عبد الالوي
حنن يف حاجة إىل مفاهمي جديدة .القوانني واألنمظة والدراسات تضبط إحداثيات املجال املراد االشتغال
هيلع واألهداف املنشودة واإلماكنيات املتوفرة وغري املتوفرة .ما يه الفكرة هنا ؟ الفكرة يه االنطالق من
األزمات االقتصادية واالجمتاعية والبيئية وندرة املوارد الطبيعة أو البرشية ...أي جرد اإلماكنيات املتوفرة
واستيعاب الرشوط االقتصادية واالجمتاعية والبيئية قبل وضع خطط تمنوية متقنة .وهذا ما يمسى حتليل
دورة حياة املجال .بعد وضع تصور معني وجرد اإلماكنيات املتوفرة وحتديد احلاجيات ،خنرج خبالصة
واحضة حول ما يلزمنا القيام به وكيفية القيام به.
السعدي عبد اإلله
أريد التحدث عن جمال وجدة .بالنسبة إيل ،الرباط بعيدة عن هنا خبممسائة كيلومرت ومشالكها بعيدة عنا.
إذا نظرنا إىل وجدة مكجال ،فسنجد أنفسنا بصدد جمال رمزي ومعقد جدا مل حيظ باالهمتام الاكيف
طوال تارخيه .تلكممت عن املجال وتعريفه وعالقته باملواطنني .يف نظري ،افتخار الناس باالنمتاء إىل
جمال معني مرشوط مبدى جاذبيته .لكنمك مل تتحدثوا عن جاذبية املجال أو آليات تدارك الفرق بني جمال
متخلف ومتقدم .علينا التفكري يف وجدة مكجال وتزويدها بلك ما يلزم من إماكنيات يك نرفع جاذبيهتا
ويطيب ألهلها العيش فهيا .باملناسبة ،أشكر مسؤويل واكلة جهة الرشق عىل لك املجهودات املبذولة يف
هذا االجتاه .ولقد أرشفت الواكلة عىل عدة مشاريع ،خاصة يف فضاءات وجدة املهجورة  :اكملقر القدمي
لملكتب الوطين للسكك احلديدية واحملطة احلرارية القدمية اليت هدمت مؤخرا .مكا تعرفون ،عندما نريد
هدم مدينة ما ،نستعني خبدمات املنعشني العقاريني .وهذا ما نفعله يف وجدة .املنعش العقاري هيدم بلك
فرح مادام سيحصل عىل مساحات أرضية يتاجر فهيا .أما الثقافة املجمتعية وذاكرة املدينة فال تعنيه يف
يشء ؛ وهذا أمر عادي ،ألنه تاجر يسىع إىل حتقيق الرحب .خالصة القول يه أن وجدة يف حاجة ماسة
إىل مقاربة جديدة ومبدعة.
بدر الدين الفياليل بابا
أنا مهندس ؛ ما قاله األستاذ بنعبد اللـه يعيدين إىل وجدة .أنا منهبر جبمعية ذاكرة الرباط-سال .أنا مقمي
بكندا وأزور املغرب بني الفينة واألخرى .يف إحدى الزيارات ،صادفت أيام الرتاث اليت حتدث عهنا األستاذ
بنعبد اللـه .زرت التظاهرة ،وأجعبت حقا مبا فعلته امجلعية  :الزيارات التعريفية والنقاشات والعروض
الفنية .حدثت الكثري من الناس عن تلك التظاهرة طوال األيام املوالية ،خاصة بكندا ،وقدمهتا مكثال عىل
ما نستطيع القيام به مكجمتع مدين .بشلك عام ،عندما ال نكون يف موقع املسؤولية ،حنتج ونليق بالالمئة
عىل اآلخرين طوال الوقت ،لكننا ال نسأل أنفسنا ما الذي ميكننا حنن ،مكجمتع مدين ،القيام به يك حنل
إشاكالت جمالنا .وبال شك ،مجعية ذاكرة الرباط-سال تقدم مثاال رائعا وجتيب عىل الكثري من األسئلة.
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دمحم امباريك
عندي سؤالني لألستاذ ولعلو .حتدثت عن الهنوض ؛ وسؤايل األول يتعلق بهنوض املغرب ؛ توجد بعض
العنارص الدالة عىل أن املغرب يستعد لدخول نادي البلدان الصاعدة .ويكيف هنا أن نشري إىل تطور البنية
التحتية وتطور مجموعة من القطاعات اليت أصبح فهيا املغرب رائدا إفريقيا  :القطاع البنيك واالتصاالت
والطاقات املتجددة ...لكن رمغ أن هذه العنارص تؤكد قدرة املغرب عىل الهنوض ،فالواقع يقول يشء آخر :
مفا يه إذا العوامل اليت حتول دون التحاق املغرب بالدول الصاعدة ؟ سؤايل الثاين يتعلق بالتعلمي
والتكوين والبحث العيمل .كثريون مه من يعتربون منظومة الرتبية والتكوين والبحث العيمل باملغرب منظومة
اكرثية  :هل تتفق مع هذا الرأي ؟ وإذا كنت متفقا ،هال فرست لنا املفارقة بني مغرب يحجن يف العديد من
القطاعات ومغرب نظامه التعليمي رديء ؟ خشصيا ،ال أتفق لكيا مع هذا الرأي.
السيد بنعيىس
سأنطلق من نفس املالحظة اليت أبداها األستاذ فتح اللـه ،عندما حتدث عن وجود الصني النافعة والصني
غري النافعة .نفس التقسمي موجود لدينا يف املغرب ،املغرب النافع واملغرب غري النافع .وأعتقد ال زلنا نعيش
هذه الوضعية من خالل املالحظات اليت سأبدهيا .سأنطلق من خط السكة احلديدية الذي ينطلق من وجدة
ويتجه إىل بوعرفة ليصل إىل بشار ،ومنه إىل جفيج… أال توجد إماكنية ليمت استعامل هذا اخلط يف إحياء
عدد من النقاط القابلة لإلحياء ؟ لدينا هسل يضيع فيه البرص ،نمسيه الطراريد ،بني برمغ عني بين مطهر
وبني تندرارة .مساحة كبرية جدا .ومن يذهب إىل تندرارة أو بوعرفة أو جفيج ،ومير من هناك دامئا يطرح
السؤال… هناك هسل شاسع وفارغ ،رمغ أنه ميكن أن يمت استمثاره .هناك نقاط اكنت حية يف وقت ما،
سأبدأ من بوعرفة ،تويسنت ،سيدي بوبكر ،جرادة حيث اكنت فهيا منامج الفحم وحاليا ميتة .سنأخذ فقط
بوعرفة ،أال توجد إماكنية إلحياء ممجن املنغنزي ؟ إضافة إىل هذا هناك اآلن مناطق تعيش التضييق ،مثملا
هو احلال بالنسبة لفجيج اليت جيري فهيا إجناز مرشوع هتيئة ؛ حيث أن املناطق العسكرية فهيا تبلغ أكرث
من  610هكتار ،ستنزتع من الفالحني جلعلها مناطق عسكرية وهذا يتناقض مع روح التمنية .فعندما كنمت
تتلكمون عن الرباط أنا كنت أراجع وأقارن ما بني االزدهار الذي ستعرفه الرباط ،وما نعيشه لألسف يف
املنطقة الرشقية.
مداخلة
عندي سؤال لألستاذ ولعلو  :ما مدى تأثري التغريات املناخية عىل املسرية التمنوية اليت تنبأت هبا حىت
سنة  2100؟ الحظت أن مداخلتك ،شأهنا شأن لك املداخالت اليت اسمتعت إلهيا يف عدة مؤمترات مؤخرا،
مل تتطرق لملناخ .مازلنا ال نتطرق إىل هذه القضية رمغ أن آثارها أصبحت بادية يف الفرتة األخرية عىل
مجموعة من مدن العامل .التغريات املناخية تؤثر سلبا عىل مسرية التمنية .وهذا التأثري السليب سزتداد
حدته مستقبال ،ألن حرارة األرض آخذة يف االرتفاع حسب العملاء.
حيىي شقروين
أنا إطار بنيك سابق مقمي هبولندا وأصويل من وجدة .سؤايل لألستاذ بنعبد اللـه .حتدثت عن الرباط وسال،
وقلت إن الهنر لطاملا فصل بني املدينتني .هنا بوجدة ،اكن اجلزء الرشيق من املدينة حزاما أخرضا ،لكنه
اختىف من الوجود .يف نظرك ،هل علينا محاية ما تبىق من املساحات اخلرضاء ؟
بوعزة بنعارش
شكرا لمك مجيعا .أعيط اللكمة اآلن للسيد فكري بنعبد اللـه والسيد فتح اللـه ولعلو.
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فكري بنعبد اللـه
يتعلق السؤال األول بامتداد املجال أو الذاكرة اليت جيب أن تشتغل علهيا امجلعية اجلديدة .هل حنن بصدد
جمال وذاكرة جهوية أساسا أم ماذا بالضبط ؟ يف احلقيقة ،هناك نوع من التداخل بني املجاالت احمللية
واجلهوية والوطنية املتنوعة إثنيا وإنسانيا وماديا .خشصيا ،أنادي بتوحيد اجلهود وتوسيعها عىل أكرب
نطاق ممكن ،ألن وجدة وجهة الرشق معوما تزخر بطاقات ملزتمة ومناضلة قادرة عىل خلق الفرق وإعطاء
اإلضافة .البد من رفع مستوى جاذبية وجدة ،ألن جزء مهام من قمية املجال يمكن يف قدرته عىل التجدد
واحملافظة عىل جاذبيته .بطبيعة احلال ،قمية املجال تمكن أيضا يف إماكنياته الثقافية وطاقاته الفكرية
واإلبداعية .يف احلقيقة ،حنن نعيش نوعا من التناقض .عندنا مثقفون ومبدعون رائعون من براكن ووجدة،
إخل ...ميكهنم تنشيط اجلهة ومدهنا وإحياء اهلوية اجلهوية املشرتكة ،لكننا ال نستفيد مهنم مكا جيب .علينا
بذل جمهود فكري كبري جدا للوصول إىل تصور مشويل حدايث يساعد اجلهة عىل الهنوض .اعذروين عىل
العودة إىل الرباط وسال البعيدتني ومشالكهام ،لكن اهلدف من ذلك هو تقامس جتربتنا معمك عساها تفيد
يف الهنوض جبهة الرشق .شكرا لك أستاذ بدر الدين عىل هشادتك اليت تثلج الصدر حقا.
يتعلق السؤال الثاين بالرتاث الالمادي  :خصصت ذاكرة الرباط-سال برناجمها الثقايف بني سنيت
 2019-2018لملوروث الثقايف الالمادي حرصا .احتفالنا من قبل بالذاكرة الهيودية-املسيحية بالرباط
وسال .وهذه املرة ،سنكرم مجموعة من رموز اإلذاعة والتلفزة املغربية الذين مازالوا عىل قيد احلياة مكحمد
بن ددوش ومعنينو ...الذين عايشنامه صغارا وشبابا .وبطبيعة احلال ،لن ننىس مدينة جرادة وبناياهتا
السككية القدمية اليت تعترب تراث إنسانيا .كأي واحد منمك ،قرأت رواية «جريمينال» فتأثرت هبا ومعقت
إحسايس باخلسارة اإلنسانية واملجالية والبيئية الكبري يف جرادة .من الرضوري تمثني الدور الذي لعبته
وجدة وجهة الرشق يف الصناعة املنجمية معوما ،والنضال النقايب خصوصا .من ناحية أخرى ،البد من
إبراز الدور املهم الذي لعبته السكة احلديدية الوجدية يف بناء البالد وشبكة السكك احلديدية الوطنية .حتدث
األستاذ الشقروين عن رضورة اإلرساع يف االهمتام مبجموعة من الفضاءات املهجورة .لك هذه املعطيات
تدفعنا لملطالبة مبؤسسة تكون رشياك اجمتاعيا يدافع عن هذه الفضاءات ويبعث فهيا روحا جديدة ،اقتداء
بالرباط اليت منعت هدم لك بناية محتل قمية رمزية.
فتح اللـه ولعلو
يف الواقع طرحت قضية االنبثاق انطالقا من البعد العاملي ،ألنه مفهوم مطروح أوال عىل املستوى العاملي
باألساس ،من خالل انبعاثه وحضوره القوي اليوم وآثاره يف املستقبل .ولكن طرحت مبارشة من بعد ،بأن
هذه القضية جيب أن نربطها بتطور املجال داخل بلدنا .من هنا طرحت عىل األستاذ فكري ،وأجاب إجيابيا،
أن نفكر مجيعا حول هضبة عكراش .ملاذا ؟ ألنه مع األسف ،يف الرباط ،واكن السيد امباريك حارضا
معنا حيث اكن فاعال أساسيا يف يح الرياض ،يف الرباط بعد االستقالل ،باستثناء مناطق مدن القصدير
أو السكن غري الالئق ،مثل دوار الدوم ودوار الدباغ باعتبارها األحياء األساسية ،وامتداداهتام .اليشء
الذي جرى يف الرباط منذ االستقالل باستثناء ارتفاع البنايات أساسا نظرا لالكتظاظ السكين ،يف حسان
وأكدال .ولكن احليني األساسيني اللذان ظهرا مها السوييس من جهة ،والرياض من جهة أخرى .أعتقد أن
جتربة السوييس جتربة فاشلة .ڤيالت كبرية وأزقة صغرية .اكرثة ،لست معامريا لكن أعتقد أن هذا غري
معقول .أما جتربة الرياض ،جتربة ناحجة ورائدة .بل أهنا التجربة الوحيدة األكرث تاكمال يف املغرب .ميكن
أن تكون هناك نقاط ضعف أو شيائ من هذا القبيل .ولكهنا بصفة عامة تعد األكرث تاكمال .ولذلك مع التغيري
الذي يقع اآلن يف الرباط ،هذا احلي ميكنه التحول إىل منوذج .ولذلك أطرح عىل اإلخوان ،األصغر مين
سنا واملختصني ،لكن يبىق معل كبري ينتظر عىل هضبة عكراش ألهنا مثل السوييس يه أرض ملك خاص.
ونقوهلا باكمل الرصاحة %80 ،من األرايض يه يف يد  8مالك .مثل السوييس.
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إذا ،جيب علينا أن نبتعد عن منوذج السوييس ،ونقرتب من منوذج الرياض .ولكن أن نبين هذه املدينة عىل
أساس ،أوال املفهوم املليك اجلديد ملدينة األنوار ،وأيضا عىل أساس أننا نعيش يف العرص الرمقي .قرن
جديد خمتلف عن القرن العرشين .وبالنسبة لوجدة ،بطبيعة احلال ،حنن نعرف ونقوهلا برصاحة ،هناك اآلن
شيئني يف وجدة  :من جهة إقفال احلدود ،والذي يطرح مشلكة يف املنطقة .ومن جهة ثانية ،يالحظ القادم
إىل وجدة أن الدولة قامت بأشياء كثرية .وأنا مكا قلت أمس أن ما أجنز هو بنية استقبالية لملستقبل،
عندما ستفتح احلدود يف يوم من األيام ،وجدة يف موقعها ،مستقبلها مرتبط بأربع أشياء .أوال حميطها،
فهي عامصة احمليط .ولكن هذا احمليط يتغري .املعادن يف العامل بأرسه ،تنهتي يف يوما ما .وبالتايل
فاملشلكة يه حتضري البدائل .مثال يف مشال فرنسا أو منطقة لورين ،أو الغوغ األملانية .اكن هناك احلديد
والفحم .انقضت .جفاءت البدائل ،جاءت من أوروبا ،يف إطار العمل الوحدوي .إذا ،قضية البيئة جيب أن
تكون دامئا حارضة عىل أن وجدة مرتبطة جبنوهبا وبغرهبا وبمشاهلا.
النقطة الثانية يه تقوية االرتباط بالبحر األبيض املتوسط .وباألساس بامليناء القادم بالناظور .ولذلك السكة
احلديدية يف هذه املدينة لدهيا قمية تارخيية كبرية .ذلك املبىن التارخيي حملطة القطار يف وجدة له قمية
تارخيية كربى ألنه هو الرابط الوحيدالعاطيف ما بيهنا وبايق البلد .ومن قبل اكنت تلك احملطة يه الرابط
مع اجلزائر ومع املغرب الغريب .لذلك فإن مبىن حمطة القطار يف وجدة له معىن أكرب كثريا من الرباط أو
الدار البيضاء .يف الرباط حنن حمظوظون .لدينا حمطة قطار مخضة ،تشبه حمطة ميرتو كبرية .وتوجد
يف وسط املدينة .لكن ال توجد مدينة ارتبطت بالقطار مثل وجدة .هذا االرتباط جيب أن يتنوع ،وجيب أن
يذهب جزء منه إىل البحر األبيض املتوسط .تلك السكة اليت شيدت ما بني تاوريرت والناظور هلا أمهيهتا.
لكن بالنسبة يل أكرث أمهية مهنا السكة بني وجدة والناظور ،ألننا لدينا طنجة املتوسط ولكن لدينا مرشوع
ميناء الناظور .وهذا مرتبط بتوجه جديد لملغرب منذ  ،2000وهو التوجه املتوسيط املغرب ،والذي مل يكن
كذلك من قبل .املغرب اكن أطلسيا بشلك أسايس .اآلن مع طنجة املتوسط وغدا مع الناظور نتجه إىل
املتوسطية ،وبالتايل هناك اجلانب السيايح مع السعيدية ،إخل ،ولكن اجلانب الثالث الذي جيب أن يبىق
حارضا باألساس هو البعد املغاريب .فهذه املدينة مرتبطة باحلدود .وأخريا بالنسبة لملغرب ،هل هو بلد
صاعد .هل املغرب بلد صاعد ؟
خشصيا ،أصف الدول بالصاعدة عىل أساسني اثنني مها اجلغرافيا والدميوغرافيا  :الصني دولة صاعدة ؛
وكذلك اهلند والربازيل .ميكن لملغرب أن يكون دولة صاعدة ،لكن صعوده هذا مرشوط بانمتائه إىل فضاء
واسع .حاليا ،عندنا بعض عنارص الهنوض الواجب تطويرها من خالل الثورات الثالث اليت ذكرهتا .ويف
تصوري ،املغرب مطالب ببذل جهد أكرب لتحقيق الثورة الرمقية ،عىل أن يربط هذا الثورة بنظامه للرتبية
والتكوين .أنا حقا سعيد ألننا مكغاربة واعون بأمهية املنظومة التعلميية يف التمنية ووعينا باحلالة املزية
لنظامنا التعليمي .فميا خيص تأثري املناخ عىل املسرية التمنوية حىت سنة  ،2100كالمك حصيح متاما.
حتدث عن الثورات الثالث فقط ألهنا أشياء نفعلها .سؤال املناخ هو رهان ،إما أن نذهب ويكون االقتصاد
األخرض ،وإما أهنا ستكون هناية اإلنسانية .لذلك اآلن هناك مد وجزر .وقع االتفاق يف باريس ،اكنت هناك
مراكش ،بدأنا… مث جاء ترامب يف إطار هذه الرصاعات .أعتقد أن توجه االقتصاد األخرض ،وأنا متفائل،
سيتغلب يف آخر املطاف ،وسيخلق أداة جديدة للمنو .ولن يظل المنو مرتبطا باألساس بالبرتول وال حىت
باملعادن ،ولكنه سريتبط هبذه األشياء اجلديدة املتعلقة بالرمقية .هل تعطينا الصني أمال يف الصعود ؟
نعم ،بال شك .ملاذا ؟ ألهنا حىت سنة  1980اكنت تعاين ركودا اقتصاديا اكن أحد تبعات توحيد النظام
السيايس الصيين عىل يد ماو تيس تونغ .من الناحية االقتصادية ،اكنت الصني يف ذلك التارخي دولة
خارج التغطية متاما مكا يه روسيا اليوم دولة خارج التغطية  :قوى جيو-سياسية ضعيفة اقتصاديا.
الصني ،هذا الهنوض الذي تعرفه ،وليست وحدها بل مع بلدان آسيوية أخرى ،اهلند والفيتنام باإلضافة إىل
مالزييا وإندونيسيا ،ومها بلدان مسملني.
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هذا يعيط أمال ألنه يف السبعينات ،وكنا مناضلني ،كنا نعترب أن العامل الثالث انهتى .أو نعترب وفق نظرية
املركز واحمليط ،بأن العامل الثالث يسري حنو الثورة (فيديل اكسرتو) ،وأن تلك الثورة ستؤدي إىل زوال
الرأمسالية .وعندما جاءت الصني هبذا الشلك ،أعطت أمال لبلدان أخرى ،وحنن من بيهنا ،بإماكنية التغلب
عىل امجلود ،ويقع ما قلته يف البداية ،وهو اللحاق واالنبثاق .ما معىن هنوض جمال معني ؟
الهنوض هو أن جماال يكون خارج التغطية وبال روح أو أمل ليصبح بعد حني جماال داخل التغطية وبروح
متجددة ومفعم أمل كبري .رمغ لك ما قلته عن الصني ،فهي مازالت تعاين مجلة من املشالك .من هذه
املشالك ارتفاع نسبة التلوث وبعض املشالك السياسية ...ما يستفاد من وضع الصني يه أنه توجد يف
آسيا اقتصاديات قادرة عىل املنافسة وخلق الفارق رمغ لك يشء.
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الكتاب المسيع ،مدخل آخر لولوج األدب
رئيسا اجللسة  :إيستري لومنان وتريي كوينكتون
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التارخي :
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موجز مداخالت املائدة املستديرة
يرشف املتدخالن بنفهسام عىل تسيري هذه املائدة املستديرة اليت ناقشت األمناط اجلديدة
يف صناعة وتوزيع الكتب .ضيفتنا األوىل ،الصحافية إيستري لومنان ،عضوة يف مجعية
« »La plume de Paonاليت تعىن بالرتوجي للكتاب المسيع كمنط جديد مل يفرض نفسه
بعد يف صناعة الطباعة والنرش .ضيفنا الثاين ،األستاذ تريي كوينكتون املهمت من جهته
بقضايا النارشين املستقلني .سبق له أن ترأس التحالف الدويل للنارشين املستقلني مدة
عرش سنوات .يقدم الكتاب المسيع والنارش املستقل للقارئ بديال عن الكتب الورقية
الصادرة من دور النرش العاملية احملكومة هباجس الرحب املادي ؛ ويلبيان متطلبات
خاصة لكهنا مهمة عند زبائن معينني .وقد بني كوينكتون ،صاحب التجربة الطويلة يف
ميدان النرش ،كيف اكن النارشون املستقلون بأمرياك الالتينية مهددين سنوات األلفني
باالنقراض جراء الضغوطات الكبرية اليت مارسهتا علهيم دور النرش اإلسبانية العمالقة ؛
مكا أكد عىل أن هؤالء النارشين يمتتعون بقدر كبري من اجلرأة والقدرة عىل املخاطرة.
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يف نفس السياق ،أكد ضيفنا الكرمي أن النارشين املستقلني خيلقون فرصة اللقاء بني
الكتاب املوهوبني املغمورين والقراء ،وبني كيف أن هلم دورا كبريا يف تنوع النصوص
وإثراء وجتديد عامل الكتاب ،أي حتقيق ما يعرف بامس «تنوع التعبري الثقايف يف عامل
الكتاب» .واعترب كوينكتون أن النارشين املستقلني يلعبون يف بعض األحيان دورا
دميقراطيا بتحرير ذواهتم ،رمغ لك ما يهتددمه من أخطار ،خاصة عرب ضغط احلكومات
املتسلطة والرشاكت متعددة اجلنسية اليت تهسر عىل إقصاء أي كتب نقدية تعري الواقع
وتفضح املامرسات غري الالئقة .وقد عرض املتدخل يف هذا الباب مثاال يتعلق برشكة
الصناعة احليوية الزراعية «مونسانتو».

نقطة أخرى مت التطرق إلهيا يه تأثري القدرة الرشائية الضعيفة عند الطبقات االجمتاعية
اهلشة عىل قدرة الولوج إىل اقتناء الكتاب .وقد عرض املتدخل يف هذا الباب مثال
الاكتبة والشاعرة فريونيك تادجو والاكتب ليليان تورام .من ناحية أخرى ،اعترب كوينكتون
بأن التحالف الدويل للنارشين املستقلني هو نادي تطرح فيه حلول معلية متكن الكتاب
املغمورين من إمساع أصواهتم ،اكلنرش املشرتك وأحيانا النرش املشرتك للكتاب عىل
مستوى قارتني أو أكرث .من جههتا ،أكدت إيستري لومنان عىل أن الكتاب المسيع خيار
جديد أمام القراء وأنه أصبح جزء مهام من أي عقد نرش يمت توقيعه .وقد بينت أن
األصوات اليت تجسل الكتب المسعية تربز ما يف الكتاب من ذاكء وبعد عاطيف وتضيف
بعدا آخرا جلاذبيته .مكا قالت أن مسهتليك الكتاب المسيع مه غالبا قراء من الطراز
الرفيع يدفعهم شغفهم إىل اكتشاف كتب جديدة رمبا مل يكونوا ليقرؤوها يف النخسة
الورقية .وبينت أيضا أن سوق الكتاب المسيع تكرب يوما بعد يوم ،خاصة بالواليات
املتحدة األمريكية اليت تنتجه مبعدالت مخضة منذ سنوات ،ولكن حىت بأوروبا حاليا،
خاصة بفرنسا .مكا أكدت أن الكتاب المسيع يسىع إىل كسب مجهور جديد قد ال يكون
بالرضورة من مسهتليك الكتاب الوريق ويسىع إىل جتديد وإثراء عالقة القارئ باملقروء.
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مداخالت املائدة املستديرة
إيستري لومنان
مرحبا بامجليع ؛ سيحدثنا األستاذ تريي كوينكتون عن النارشين املستقلني وحتالفهم الدويل .أما أنا
فسأحدثمك عن الكتاب المسيع .سيقدم تريي عرضه بإجياز ،مث سآخذ اللكمة مرة أخرى.
تريي كوينكتون
سأحتدث عن حيثيات تكتل النارشين املستقلني يف هيئة دولية ،وسأقربمك من أساليب العمل اليت يتبعها
هؤالء النارشون يف التنسيق ومواجهة دور النرش الكبرية مبختلف مناطق العامل.
إيستري لومنان
أنا هنا اليوم يك أحتدث عن الكتاب المسيع .لكن لدي مالحظة بسيطة قبل البداية يه أنمك مكغاربة
تتوفرون عىل إرث أديب شفهي كبري جدا تتعاملون معه يوميا مكا حيدث يف الساحات العمومية الفللكورية ؛
مما يعين أنمك متصلون باملوضوع بشلك من األشاكل .هذه فقط مالحظة رسيعة أردت أن أبدأ هبا .تبدأ
قصة الكتاب المسيع من الواليات املتحدة األمريكية سنوات الثالثينيات .يف تلك الفرتة ،أصبحت الكتب
الورقية تباع مرفقة بنخسة مقروءة بصوت عايل .ويف الواقع ،من الصعب وضع تعريف دقيق للكتاب
المسيع ،ألنه ببساطة قراءة مجسلة لكتاب معني .لكن بشلك عام ،ميكننا القول إن الكتاب المسيع قد يكون
مجسال عىل رشيط أو قرص مضغوط .لكن يف ظل ثورة اهلواتف الذكية واإلنرتنيت أصبح الكتاب المسيع
أيضا حمتوى ميكن محتيله .ويف احلقيقة ،الغالبية العمظى من مسهتليك الكتاب المسيع يفضلون
استعامل هواتفهم الذكية .إنتاج كتاب ممسوع جيد يتطلب مراعاة مجموعة من االعتبارات .مثال ،بعض
النصوص تتضمن العبارات املكتوبة خبط األرابيسك ،تتطلب من املؤدي إحساسا مرهفا بنسق امجللة
وروحها .ومزية القراءة املجسلة بصوت عايل يه أنك أنت مكسمتع لست مضطرا للمتحيص يف لك لكمة
من لكامت النص يك تتذوق حالوته وتفهم معيق معانيه ،ألن صوت املؤدي يقرب لك الصور واملعاين وجيعلك
تعيش األحداث .وبال شك ،النجاح يف هذه املهمة أمر صعب للغاية ألن الكتاب المسيع هو يف آخر املطاف
أداء وتأويل صويت معني لنص معني سيسمتع له مجهور معني .وبالتايل ،فنجاح مرشوع أي كتاب ممسوع
يعمتد عىل جودة النص والقارئ وكذا جودة اإلنتاج .ولقد عرفت الكتب الرمقية رواجا كبريا جدا وحققت
مبيعات قياسية يف السنوات األخرية ،خاصة بالواليات املتحدة األمريكية وإجنلرتا وأملانيا وفرنسا حيث
أصبحت مكونا مهام يف صناعة الكتب .لكن هذا املىحن التصاعدي بدأ يعرف بعض الرتاجع يف الفرتة
األخرية .وعىل عكس الكتب الرمقية ،أصبحت سوق الكتب المسعية تتطور برسعة كبرية.
نقطة أخرى أريد التطرق إلهيا بإجياز ألهنا تقنية يف املقام األول تتعلق بامجلهور املسهتدف .وعادة ،عندما
نتلكم عن الكتب المسعية ،يقول البعض إهنا كتب خمصصة ملن مه غري قادرين عىل القراءة من خمتلف
الفائت .لكن هذا غري حصيح متاما .وإذا حمسمت يل ،أريد أن أستعني يف رشح فكريت هنا بقصة واقعية
قصرية أحهبا جدا .بطل هذه القصة هو رجل بريطاين اكن ينتج الكتب المسعية يف البدايات األوىل
هلذه الصناعة .اكن هذا املنتج دامئا حييك الطرائف واملسمتلحات يف احلفالت والهسرات واللقاءات.
وعندما يسأله أحدمه  :ماذا تفعل ؟ جييب  :أنتج الكتب المسعية .فيقول حماوره  :آه ،أنت إذا تنتج كتبا
ممسوعة لليمع ؟ وعندما يسأل هو حماوره  :وأنت ،أخربين ماذا تفعل ؟ جييبه حماوره  :أنا أمعل نارشا.
فيستوحضه  :آه ،أنت إذا تنتج كتبا ورقية ؟ نعم هو كذلك ،يقول الرجل اآلخر ؛ فيعلق صديقنا قائال  :أنت
إذا تنتج كتبا للصم.
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أعتقد أن هذه القصة القصرية تفصح عن لك يشء وتعفيين من أي تفاصيل إضافية .ميكن لملرء أن يقرأ
الكتب ويسمتع إلهيا حسب ظروفه وانشغاالته .وعىل سبيل املثال ،عادة تسمتع للراديو أو املوسيىق بيمنا
تقود سيارتك مسافة مخسني كيلومرتا أو أكرث ؛ لكن اليوم ميكنك أيضا أن تسمتع لذلك الكتاب الذي تمتىن
قراءته منذ سنوات دون أن تمتكن من ذلك .خشصيا ،ذهبت هذا الصيف يف سفر طويل ،فانهتزت الفرصة
واسمتعت إىل جزء من كتاب لطاملا متنيت أن تتاح يل فرصة السفر يف عوامله هو «البحث عن الزمن
املفقود» للروايئ الفرنيس مارسيل بروست .وامجليل يف األمر هو أنك جتلس مرتاحا داخل سيارتك بيمنا
حييك لك صوت عذب تستحليه أذنك حاكية ذلك الكتاب الذي مل تسعفك يف قراءته ظروف العمل أو ما شابه
ذلك .وبال شك ،ستعيش جتربة خمتلفة عن تلك اليت كنت ستعيهشا لو قرأت الكتاب بنفسك .كيف ؟ عندما
تقرأ الكتاب الوريق ،ميكنك أن تقفز عىل بعض املقاطع وامجلل اليت رمبا تسبب لك الضجر أو اإلزعاج
مثال .لكن ،عندما تسمتع للكتاب فأنت مضطرا نوعا ما إىل تتبع لك فقرات وأحداث النص.
يف الواقع ،يتفاعل األطفال مع الكتب المسعية أفضل من غريمه ألهنم معتادون عىل مساع القصص اليت
حتكهيا عادة اجلدة أو األم أو األب .وأنا أومن أن هذه الكتب وسيلة ناجعة يف تعمل الفرنسية أو العربية
أو اإلجنلزيية ...لكغة ثانية .إذ ميكن ألساتذة اللغة املراد تعملها منح طلبهتم فرصة االسمتتاع والتعمل
من خالل كتب ممسوعة .ويه أيضا مساعدة لبعض الشباب الذي قد ينظر للكتاب الوريق جكمرة بني
يديه .يكيف أن محتل إلبنك عىل هاتفه كتابا ممسوعا عن يشء يعشقه يك تراه مسافرا يف معاين امجلل
والعبارات عىل حنو مل تألفه أبدا ،ال أنت وال هو.
بالتايل ،فالكتاب المسيع وسيلة جديدة كفيلة بأن حتبب لنا القراءة والكتب .واملالحظ هو أن من يقبلون
عىل رشاء الكتاب المسيع يكونون قراء هنمني يقرؤون الكتب الورقية ولكهنم يسمتتعون أيضا بالكتاب
المسيع .واملبدأ العام عند هذا النوع من القراء هو أهنم يسمتعون للكتب باألذن بدل قراءهتا بالعني ؛ أي
أهنم يغريون أداة القراءة فقط .وباألرقام ،يصدر بالواليات املتحدة األمريكية ،أكرب سوق للكتب المسعية
يف العامل ،حوايل مخسني ألف كتاب ممسوع جديد سنويا .حاليا بفرنسا ،ال تصدر سوى بضع مائت من
الكتب المسعية ،لكن القطاع يتطور .ويف اخلتام ،أمتىن أن يكون الكتاب المسيع حارضا يف املعرض
املغاريب للكتاب بوجدة السنة القادمة.
تريي كوينكتون
شكرا إستري ؛ ميكن أن نأخذ بعض األسئلة اآلن.
مداخلة
هل توجد اسمتارات أو وثيقة مشاهبة جيب ملؤها قصد االخنراط يف مؤسسة توفر الكتب المسعية ؟ وهل
تتوفر حاليا مكتبات للكتب المسعية ميكن الولوج إلهيا ؟
إيستري لومنان
يف احلقيقة ،األمر يعمتد عىل البلد حيث يقمي املرء .يف فرنسا مثال ،توجد كتب ممسوعة يف غالبية
املكتبات .وإذا مل تتوفر هذه اإلماكنية يف بلد ما ،ميكن االستعانة مبنصات مثل «أمازون» .ويك أضعمك
يف الصورة ،هناك منوذجان اقتصاديان عندما يتعلق األمر بالكتب المسعية .يف المنوذج التقليدي ،ينتج
النارشون كتبا ممسوعة عىل أقراص مضغوطة أو يضعوهنا عىل منصات حيث ميكن محتلها مبقابل
اكملنصة املستقلة « .»Book d’Oreilleأما يف المنوذج اجلديد ،فتوجد منصات مثل «»Amazon Audible
التابعة لرشكة «أمازون» ميكنك االخنراط فهيا بعرشة أورو عىل ما أعتقد واالستفادة من كتابني أو ثالثة.
وبطبيعة احلال ،الكتب املعروضة باملاليني.
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مداخلة
الكتاب المسيع هو بشلك من األشاكل قراءة للنص املكتوب .ومن هنا سؤايل ،هل ُيول الكتاب الوريق
إىل كتاب ممسوع مبوافقة الاكتب أم ال ؟

إيستري لومنان
نعم ؛ بطبيعة احلال .وسواء أحببنا أم كرهنا ،الكتاب المسيع هو أداء وتأويل صويت لنص معني ،متاما
مكا حيدث يف املرسح .وبال شك ،حنن نفعل ذلك مبوافقة الاكتب .حنن هنا نتحدث عن نوع جديد من
حقوق النرش والطبع ميكن تمسيته حق امللكية البرصية ،أي أن الاكتب اليوم عندما يبيع نصا جديدا إلحدى
دور النرش فهذه األخرية تفاوضه حىت خبصوص احلقوق المسعية البرصية .أكرث من ذلك ،حيمت الواجب
األخاليق عىل النارش إخبار الاكتب بامس القارئ الذي سيؤدي نصه شفويا ،عىل أن له احلق يف املطالبة
بتغيريه إذا مل يعجبه .لكنين مل أمسع يوما أن اكتبا ما كره صوت القارئ ألحد كتبه ؛ لكنه أمر ممكن بال
شك .وبعض الكتاب يفضلون قراءة كتهبم بأنفهسم اكلروايئ ألربت اكيم الذي له تجسيل قدمي لروايته
«الغريب» .لكن عدد هؤالء قليل ،ألن األداء الصويت يف الكتب المسعية فن يف حد ذاته .ومن القواعد
الذهبية اليت نعملها لملهمتني باألداء الصويت يه أن عالمات الرتقمي مقدسة .لكن يف بعض األحيان
يصعب تطبيق هذه القاعدة ألن بعض الكتاب ال ينتجون دامئا نصوص مناسبة للتجسيل  :أي أن بعض
النصوص عندما تقرأ بصوت عال تصبح صعبة عىل املؤدي واملسمتع أيضا ،ألهنا تفتقر إىل موسيىق تشذ
األذن .القاعدة بشلك عام يه وجوب احرتام عالمات الرتقمي ،لكننا أحيانا نصادف مقاطع تضطرنا إىل
التعامل معها مبعرفتنا يك ننتج نص مبعىن يروق لملسمتع .وهنا بالطبع نتلكم عن موهبة املؤدي وحسه
املرهف وحريته يف اختاذ القرار املناسب .هذا يعىن أن جودة القراءة يف الكتب المسعية عامل مهم جدا.
وهبذا املعىن ،يصبح الكتاب المسيع مثرة تعاون بني الاكتب واملؤدي الصويت .وإذا حجنت العملية ،فذلك
يضيف أبعادا أخرى إىل الكتاب األصيل .لكن يف املقابل ،قد تسمتع إىل كتاب معني بأداء صويت ال
يعجبك ويفسد عليك متعتك فتكون النتيجة غالبا يه عودتك إىل الكتاب الوريق.
تريي كوينكتون
سنتحول مبارشة إىل احلديث عن النارشين املستقلني .أوال ،النرش هو إصدار وطبع وتوزيع الكتب أو
املجالت والصحف ،ويتدخل فيه مجموعة من الفاعلني .ويف الوقت احلايل ،دول قليلة فقط يه اليت تقرر ما
ميكن وما ال ميكن نرشه .ويف فرتة ما ،اكنت املؤسسة الدينية يه من يقرر.
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عاشت أوروبــا هذا الوضع مدة طويلة من الزمن ،حيث اكن رضوريا احلصول عىل رخصة طبع من
الكنيسة الاكثوليكية .ويف الواقع ،مازال هذا األمر حصيحا يف بعض البلدان اكلعربية السعودية حيث
متارس السلطات رقابة صارمة جدا عىل لك النصوص املنشورة .ويف بلدان أخرى أو فرتات أخرى اكنت
اجلامعة يه من يقرر أي النصوص اليت جيب نرشها .عرفت املطابع اجلامعية يف تلك الفرتة تطورا كبريا،
وأصبحت الكتب الصادرة عهنا تمتتع بنوع من السلطة األدبية حىت قبل وصوهلا إىل رفوف املكتبات .لكن
هل هذا يعين أن لك ما يف هذه الكتب حصيح بالرضورة ؟ بطبيعة احلال اجلواب هو ال.
يعترب النرش التجاري أكرث أنواع النرش دينامية ورواجا .واحلديث عن هذا النوع من النرش سيقودين
للحديث عن النارش املستقل .معوما ،ميكننا المتيزي بني أسلوبني اثنني يف قطاع النرش التجاري  :إما
رشاكت النرش والطبع الكربى مثل «هاشيت» بفرنسا و«بريتلمسان» بأملانيا أو دور النرش املستقلة.
يف الواقع ،ال متثل أرباح هذه الرشاكت الكربى من مبيعات الكتب نسبة كبرية من مجموع مداخيلها.
وعىل سبيل املثال ،وزعت رشكة «هاشيت» السنة املاضية مائتان وستون مليون أورو من األرباح عىل
مسامهني برمق معامالت يف حدود ثالثة مليار .مل حتقق الرشكة هذه األرباح الكبرية من مبيعات الكتب،
بل حققهتا أساسا من معليات إعادة بيع ورشاء دور النرش اليت يف حمفظهتا االستمثارية .وقد حجنت
هذه الرشاكت ،بدمع من صناديق استمثارية كبرية ،يف السيطرة عىل صناعة الطباعة والنرش العاملية.
مثال ،تعمل «هاشيت» ،أحد إخطبوطات هذه الصناعة ،عىل توسيع وتنويع حمفظهتا االستمثارية برشاء
مجموعة من دور النرش املستقلة .رمغ الظروف الصعبة ،مازال قطاع النرش املستقل يقاوم ويفرض وجوده
أمام هذه الرشاكت الكربى .لقد نشأ هذا القطاع ومازال مسمترا بفضل الشغف الكبري والرغبة اجلاحمة
يف حتقيق تنوع ثقايف حقييق.
يشتغل النارشون املستقلون ،الذين يلعبون دورا مهام للغاية يف صناعة الطباعة والنرش ،وفق أساليب
ختتلف من نارش إىل آخر حسب البلد والبيئة السوسيو-اقتصادية والسياق السيايس .ويف احلقيقة،
خيتلف النارشون املستقلون حىت عىل مستوى الطبيعة القانونية ملؤسساهتم ومواردها وأهدافها .وقد جنح
النارشون املستقلون يف حتقيق معادلة صعبة بني المتزي عىل املستوى الفكري واإلبدايع من جهة وحتقيق
الرحب املادي من جهة أخرى .لكن يف ظل اهلمينة املزتايدة للرشاكت الكربى ،سيصبح اسمترار هؤالء
كنت اليوم نارشا مستقال تنرش الكتب الناطقة بالفارسية يف شياكغو أو برلني،
النارشين حتديا صعبا .وإذا َ
فأنت بال شك لن تتبىن خطا حتريريا وخطة معل كتلك اليت سيتبناها نارش مستقل إيراين يف طهران.
حسب التحالف الدويل للنارشين املستقلني ،النارش املستقل هو من ينرش اإلبداع من خالل اختياراته
اخلالقة وحريته يف التعبري ومحتله مسؤولية النرش والتاكليف املالية ومشاركته الفعالة يف نقاش األفاكر
والتحرر وتطوير الفكر النقدي .وهبذا املعىن ،يكون النارش املستقل فاعال رئيسا يف «تنوع التعبري الثقايف
يف عامل الكتاب».
يسىع التحالف الدويل للنارشين املستقلني منذ تأسيسه سنة  2002إىل احملافظة عىل هذا التنوع
الثقايف .وقد أصبح مع مرور الوقت شبكة تضامنية قوية متثل ،بشلك مبارش أو غري مبارش عرب مجعيات
إقلميية ووطنية ،حوايل مخمسائة ومخسني دار نرش يف اثنني ومخسني بلدا .ويقوم التحالف من خالل
اللقاءات الدولية اليت ينمظها عىل الرتوجي لروح التعاون والعمل احلر يف ميدان النرش والتوزيع ،خاصة
عرب املسامهة يف نرش اإلنتاجات القادمة من اجلنوب والرتوجي هلا .لكن األمر ليس هسال أبدا بسبب
الصعوبات الكثرية والضغوط اليت متارهسا الرشاكت الكربى .وهنا أريد أن أحيك لمك قصة دور النرش
اإلسبانية العمالقة مع النارشين املستقلني بأمرياك الالتينية واليت انهتت بتأسيس حتالف بني النارشين
املستقلني .منذ بداية األليفة ،حيث سعت هذه الرشاكت العمالقة وعىل رأهسا «ڭروبو بالنيتا» إىل إحاكم
قبضهتا عىل سوق الكتب الناطقة باإلسبانية يف أمريكيا الالتينية .لكن عدد من النارشين املستقلني
املعروفني بأفاكرمه التقدمية القوية وبصالبة مبادهئم رفضوا هذا اهلجوم الذي اعتربوه استعامرا جديدا.
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مفا اكن مهنم إال أن نسقوا واتفقوا عىل االسمترار يف نشاطاهتم مكستقلني رمغ الصعاب حىت ال تأتهيم
األوامر من اسبانيا .وبسبب هذه األحداث بدأ بعض النارشين املستقلني يتساءلون عن إماكنية تأسيس
حتالف جيمع لك دور النرش املستقلة حبيث حيمي بعضها البعض اآلخر يف مواجهة هذه الرشاكت الكربى.
وبال شك ،يواجه النارشون املستقلون باملغرب أو مايل أو بوركينافاسو ...نفس التحديات واملخاوف يف
عالقة برشاكت مثل «هاشيت» .ورمبا من املمكن تأسيس حتالفات وطنية يف هذه البلدان يكون هدفها تأكيد
ماكنة النارشين املستقلني يف صناعة الطباعة والنرش .ال يضم التحالف الدويل لك دور النرش املستقلة
يف العامل ،ألن ذلك سيفقده معناه حسب مؤسسيه .كيف ذلك ؟ قد يتساءل أحدمك .أراد مؤسسو التحالف
خلق نادي يأخذ أعضاؤه الوقت الاكيف للقاء والتعارف وتكوين صداقات تتقوى مع الوقت إىل أن تصبح
رشااكت ؛ وهذا أمر رمبا يصعب حتقيقه بعدد كبري جدا من األعضاء .رمبا يتساءل بعضمك اآلن قائال :
ماذا يفعل هذا التحالف حتديدا ؟ وماذا يفعل النشارون املنضوون حتته ؟ يف احلقيقة ،يطلق التحالف
مجموعة من املبادرات هدفها ترسيخ التنوع الثقايف بلك بقاع العامل .عىل سبيل املثال ،ينظم التحالف
لقاءات مهنية و ورشات موضوعاتية متنح النارشين املستقلني القادمني من لك القارات فرصة تبادل األفاكر
واخلربات والبحث عن رشااكت يف ميدان النرش املشرتك والنرش الرمقي...

خبصوص مسامهات أعضاء التحالف ،فيف املغرب مثال ،تسامه دار النرش «الفينك» يف مشاريع للنرش
املشرتك التضامين داخل الفضاء الفرنكوفوين (املغرب الكبري وإفريقيا السوداء) .أعىط بعض النارشون
الفرنسيون األولوية للكتاب األفارقة مثل فريونيك تادجو .لكن مشلكة الكتب الصادرة عن دور النرش
األوروبية يه أهنا تباع يف األسواق اإلفريقية بأسعار مرتفعة ال تناسب القدرة الرشائية عند غالبية القراء
بسبب تاكليف النقل واحلقوق والرضائب .مثال رسيع يتعلق مبؤلف رائع للاكتبة اإلفوارية فريونيك تادجو
صدر عن دار النرش الفرنسية  Actes Sud؛ الذي بلغ سعره باملغرب مائة درمه ،أما مبايل فقد بلغ سعره
اثنني وعرشين أورو ،هذا رمق ياكد يعادل متوسط الدخل الهشري احمليل هناك .يف هذا الصدد ،عربت
الاكتبة عن استياهئا وقالت إهنا تكتب إلفريقيا ،لكن كتهبا تباع بأسعار ال ترايع الواقع االقتصادي داخل
هذه القارة .السبب الرئيس يف هذا الوضع غري اليحص هو دور النرش الغربية اليت ال هيمها سوى الرحب
املادي ؛ وبطبيعة احلال ،ال ميكننا لومها عىل ذلك .وقد الحظنا أن أمه ما حيدد تلكفة الكتب هو عدد النسخ
الصادرة يف لك طبعة  :لكام اكن عدد النسخ قليال ،ترتفع تلكفة الكتاب .وهيلع ،قررنا من داخل التحالف
الدويل إطالق مبادرة للنرش املشرتك اهلدف مهنا إيصال كتاب فريونيك تادجو إىل األسواق اإلفريقية
بأسعار ترايع القدرة الرشائية داخل لك بلد .وهذه سياسة متحررة من اهلاجس التجاري الرصف.
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مضمون العملية هو أن املؤسسة اليت متلك حقوق النرش ال تدفع من مجموع التلكفة إال ما اكنت ستدفعه
يف حال أنتجت الكتاب مبفردها .وهذا يعين أننا ال نطلب من هذه املؤسسة أن تكون خسية ،ويعين أيضا
أن لك األرباح النامجة عن قرار رفع عدد النسخ املطبوعة (دار النارش اليت يتعاون معها التحالف ال تستفيد
من هذه األرباح النامجة عن زيادة عدد النسخ املطبوعة واليت ما اكنت لتحققها ولو أنتجت الكتاب مبفردها)
ُتضخ يف مشاريع مماثلة يستفيد مهنا سوق الكتاب باملغرب الكبري وإفريقيا السوداء .وقد جنح النارشون

املستقلون بفضل هذه السياسة يف تزويد السوق املغاريب مثال بكتب أسعارها معقولة ؛ رمبا خيتلف السعر
من اجلزائر إىل املغرب أو تونس ،غري أنه يبىق يف متناول املسهتلك .لكن لألسف ،حىت هذه األسعار غري
مقبولة يف بلدان إفريقيا السوداء .ولعل هذه يف الرشوط واألهداف يه اليت سامهت يف ظهور النرش
املشرتك الذي أصبح يشلك أحد أبرز اهمتامات التحالف الدويل يف الفضاء الفرنكوفوين.
مكا ميكن أن أقدم مثال آخر عىل أنشطة التحالف يف السوق األجنلوساكسونية اليت تعج بالنارشين
املستقلني املنخرطني للغاية يف قضايا البيئة وقضايا املرأة .عندما أردنا نرش الكتاب الرائع «العامل حسب
مونسانتو» للصحافية الفرنسية ماري مونيك روبن ،أبدى نارشون كرث استعدادمه لملشاركة يف هذا
املرشوع .وقد خلق هذا الكتاب بال شك صداع رأس حاد لرشكة مونسانتو اليت تعترب أحد أكرب امللوثني
يف العامل بسبب نشاطاهتا يف ميدان التكنولوجيا احليوية الزراعية كإنتاج األمسدة واملبيدات احلرشية
األكرث مسا .يف العادة ،نشرتي حقوق الكتاب مث نرتمجه إذا اقتىض األمر ذلك مث ننرشه ،لكن عندما
قررنا نرش هذا الكتاب واجهنا مشالك كثرية خارجة عن املألوف ،بسبب رشكة مونسانتو اليت حجنت يف
ختويف بعض النارشين .ومن ذلك أن دار النارش األمريكية « »The New Pressاملعروفة خبطها التحريري
احلذر جدا قررت أخذ استشارة قانونية يك تعرف ما إذا اكنت الرشكة سرتفع علهيا دعوى قضائية بعد
نرش الكتاب تطالهبا فهيا بتعويضات قدرها عرشون مليون دوالر قد تزج هبا يف ضائقة مالية صعبة جدا.
بال شك هذا خطر قانوين مهم للغاية ،إذ ال جيب إغفاله أبدا .نفس هذا التخوف عربت عنه دور النرش
األسرتالية ،لكهنا يف هناية املطاف قالت إن مبقدورها ،بناء عىل الوضع السيايس القامئ بأسرتاليا حيهنا،
احلصول عىل دمع املجمتع املدين الكفيل بإحراج الرشكة ومنعها من رفع أي دعوى قضائية.
بناء عىل لك ما ذكرت ،نالحظ أن ميادين نضال التحالف وأنشطته ختتلف من بلد إىل بلد حبسب اإلشاكالت
املطروحة واألهداف املراد حتقيقها .ويف حالة هذا الكتاب ،معل النارشون املشاركون عىل تفادي ما ميكن
تفاديه من مصاريف ،كإنتاج ترمجة واحدة بتلكفة واحدة للك األسواق األجنلوساكسونية بدل إنتاج ترمجة
للسوق األمريكية لوحدها مث ترمجة للسوق األسرتالية لوحدها مث ترمجة ثالثة للسوق اجلنوب إفريقية أو
الربيطانية لوحدها أيضا .ورمبا الحظهتم أن النارشين املستقلني يف السوق األجنلوساكسونية ميسكون
بزمام األمور ويسريون شؤوهنم بفعالية أكرب من تلك اليت نجسلها عند النارشين املستقلني يف السوق
الفرنكوفونية .يف اخلتام ،أخلص لك ما أتيت عىل ذكره بالقول إن اهلدف من تأسيس التحالف الدويل
للنارشين املستقلني هو متكني املهنيني من اللقاء والتواصل ،أما ما يأيت بعد ذلك فهو متعلق أساسا بقدرة
هؤالء املهنيني عىل خلق رشااكت وإطالق مشاريع حقيقة.
مداخلة
من ميلك حقوق التأليف يف مشاريع النرش املشرتك ؟
تريي كوينكتون
يف احلقيقة ال فرق بني عقد النرش املشرتك وأي عقد نرش عادي فميا خيص حقوق امللكية الفكرية .واألمر
معمتد عىل اختيار املؤلف .مثال ،اختارت الاكتبة اإلفوارية فريونيك تادجو التنازل عن تعويضات حقوق
املؤلف يف القارة اإلفريقية.
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باملناسبة ،إذا كنت من عشاق كرة القدم ،فالبد لك أن تعرف أن هناك العبني مل يكتفوا بالمتزي فوق املستطيل
األخرض ،بل متزيوا أيضا بكتابة نصوص مجيلة عىل الورق األبيض .ومن أبرز هؤالء الالعب الدويل
الفرنيس األسبق ليليان تورام ،الذي يسىع يف كتاباته إىل فضح ومواجهة لك أشاكل العنرصية يف
املجمتع .وقد كتب تورام يف هذا الشأن كتابا رائعا بعنوان «جنويم السوداء» يقول فيه إن الكتب ال حتدثه
إال عن إنشتاين أو امللوك ؛ يف حني أنه كإنسان أسود حيتاج أن جيد كتبا حتدثه عن جنوم وأخشاص
فهيم يشء منه .ولقد حقق هذا الكتاب جناحا كبريا بفرنسا ،لكن تورام أراد أن جيده عىل رفوف مكتبات
إفريقيا أيضا .يف الواقع ،اكن مبقدور تورام ،بفضل ماكنته وعالقاته القوية ،أن يصدر كتابه من دار النرش
«هاشيت» اليت اكنت ستقدم له شياك يف احلال .لكن الرجل الذيك مل يفعل ذلك ؛ بل فضل التعامل مع دار
نرش يف دولة غينيا كوناكري ودار نرش أخرى يف املغرب .أكرث من ذلك ،تنازل تورام عن لك مستحقاته
من حقوق املؤلف وقبِل دون تردد القيام خشصيا بامحللة الرتوجيية للكتاب .ولمك أن تتخيلوا فرحة أي دار
نرش يقود محلهتا الرتوجيية بطل كرة عاملي فاز بكأس العامل ألن النتيجة بطبيعة احلال يه حتقيق أرباح
مخضة .خالصة القول ،يه أن لك اكتب له موقفه اخلاص .لكن بشلك عام ،يبىق احرتام حقوق املؤلف
أمرا مهام جدا يف صناعة الطباعة والنرش.
مداخلة
كيف يمت تسيري التحالف ؟ وما يه موارده املالية ؟ وهل لك أن تقدم تقيميا ملستوى مسامهة النارشين
املستقلني املغاربة فيه ؟
تريي كوينكتون
حدثتمك يف مداخليت عن النارشين املستقلني يف سوق أمرياك الالتينية ومعاناهتم مع دور النرش اإلسبانية
العمالقة اليت أرادت السيطرة عىل تلك السوق وكيف أن هذا الوضع هو الذي قاد يف هناية املطاف إىل
تأسيس التحالف .يف البداية ،وجدنا أنفسنا أمام خيارين اثنني .وقد اكن اخليار األول هو تأسيس منمظة
غري حكومية تابعة إلحدى املنمظات الدولية املعروفة .لكن ،كنا سنضطر حيهنا إىل هدر نسبة كبرية من
األموال القليلة اليت متكهنا من تعبئهتا فقط يف التحضري الجمتاعات تشاورية بني النارشين املنمتني إىل
خمتلف دول العامل دون حتقيق أي خطورة مهمة إىل األمام يف مسار تأسيس التحالف .أما اخليار الثاين
فقد اكن هو تأسيس مجعية فرنسية وفق القانون  1901الذي ينص عىل حق امجلعيات الفرنسية يف تليق
الدمع ،مبا يف ذلك الدمع العمويم.
يف احلقيقة ،هذه امجلعية الفرنسية اليت كنت رئيهسا مدة عرش سنوات ال حتدد كيفية االشتغال ،فقد
ُوضع نظام ينص عىل اجمتاع احللفاء لك ثالث سنوات .وفعال ،اجمتع هؤالء احللفاء بداكر سنة ، 2003
مث بباريس سنة  2009؛ وقد اشتغلت كثريا يف التحضري هلذا االجمتاع ،ألننا استقبلنا مائت النارشين
القادمني من بلدان كثرية كأسرتاليا واهلند وتونس واجلزائر واملغرب .لكننا مل نحجن يف عقد االجمتاع
املوايل جبنوب إفريقيا سنة  .2015وبعد مدة الحظنا أن النظام املوضوع بدأ يفقد قوته .ألنه من الصعب
حتقيق نتاجئ جيدة إذا أصبحنا نعقد اجمتاعا واحدا لك سبع سنوات .وحكل هلذا املشلك ،تقرر سنة
 2010تأسيس جلنة دولية من النارشين املستقلني جتمتع مرة لك سنة بباريس أياما قليلة قبل معرض
فرانكفورت للكتاب قصد تفادي مصاريف السفر ومشاقه بالنسبة ألعضاء اللجنة .وترتكب هذه اللجنة من
منسيق خمتلف التشكيالت اللغوية .ويف احلقيقة ،يشلك اجمتاع اللجنة الدولية للنارشين املستقلني فرصة
للتداول يف أنشطة احللفاء ومشاريعهم االسرتاتيجية يف خمتلف األسواق والتأكد من أن احلاكمة حارضة
باسمترار يف طريقة تسيري امجلعية .وبالتايل ،أصبحنا نتحدث عن اجمتاع سنوي مهم جدا عىل مستوى
توجهات واختيارات التحالف ،ألنه ميكن من دراسة القرارات املتخذة وأثرها عىل التحالف وإجياد احللول.
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مداخلة
هل حيق للكتيب أن يبيع كتابا ما بسعر يفوق السعر احملدد فوق الغالف ؟ ألنين تعرضت هلذا املوقف ومل
أعرف كيف أرد.
تريي كوينكتون
بالنسبة لملغرب ،أنا برصاحة ال أعرف كيف تسري األمور هنا .أما يف أوروبا فميكنين القول إن السلطات
تشن حرب عىل مثل هذه املامرسات .ال بد أن جتد قانونا خاصا بالكتاب ينظم مثل هذه املسائل ،وحىت
إن مل جتد قانونا كهذا فإنك ستجد ميثاق رشف قويا ُيمع هيلع لك مهنيي القطاع مكا هو احلال يف
أملانيا .أما خبصوص مبدأ توحيد سعر الكتاب ،فاملراد منه التأكيد عىل أن السعر حيدده منتج الكتاب وأنه
ال حق للكتيب يف رفعه أو ختفيضه .وبالتايل فهو ملزم ببيع الكتاب بالسعر احملدد من طرف املنتج .ويف
احلقيقة ،هذا توجه عام يف لك القارات وليس يف أوروبا فقط .عىل سبيل املثال ،قامت دولة التشييل وعدد
من بلدان أمرياك الالتينية باملصادقة عىل قوانني حول سعر الكتاب املوحد .وهذا أمر أجده مثريا للغاية،
ألن هذا النوع من القوانني يضبط سوق الكتاب يف تلك البلدان بشلك كبري جدا .ال أدري هل بيننا هنا أي
خرباء اقتصاديني ،لكن أحب أن أثريمه بالقول إن صناعة الكتب صناعة رائعة ألهنا تابعة للقطاع اخلاص
مائة يف املائة وهذا يعين الكثري من الصفقات ولكن أيضا ألن سعر منتجها ال تتحمك فيه تقلبات السوق.
هذا الكالم يرضب قوانني عديدة يف عمل االقتصاد وحيري االقتصاديني .ويف رأيي ،سياسة المثن املوحد
سياسة فعالة ،رمغ أن الدول االجنلوساكسونية ال تطبقها.
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السيدة انتصار حدية ،أستاذة يف لكية الطب والصيدلة ،ويه كذلك أخصائية أمراض
اللكى يف املستشىف اجلاميع بوجدة .قامت بنرش قصص قصرية باللغة اإلجنلزيية مث
رواية بالفرنسية بعنوان «إذا وهبنا اللـه احلياة» سريا عىل منوال بعض الكتاب-األطباء
الذين بلغت هشرة بعضهم اآلفاق .مجتع الاكتبة بني األدب والعالج من خالل تطوير مفهوم
«العالج بالقراءة» والذي صار يستخدم بالفعل يف مناطق كثرية من العامل.
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يف سياق متصل ترشح الاكتبة كيف أن مؤلفاهتا يه أيضا فرصة للرتافع والدفاع عن
قضايا هلا صلة وثيقة بالنفع العام ،من قبيل التربع باألعضاء .أما األستاذ دمحم بوعبد
اللـه ،فهو عامل معروف يف قسم اجليولوجيا يف نفس اجلامعة .شارك يف إصدار مؤلف
سنة  2016حتت عنوان «احتياطات املعادن يف مشال إفريقيا» ؛ حيث أن املؤلف يتيح
للك من العملاء واملهنيني االطالع عىل لك ما ميكن معرفته عن املوارد املعدنية يف مشال
إفريقيا .وألنه كتب باللغة اإلجنلزيية ،فقد تيرس توزيعه عىل الصعيد الدويل ،ويعترب
الكتاب مهام للغاية ،خاصة بالنسبة لرشاكت املنامج املغربية .ومبا أن جهة الرشق،
معروفة منذ زمن بعيد برثواهتا املعدنية فإهنا ،حتتل ماك ًنة بارزة داخل فصول هذا الكتاب.

من جهته ،قدم األستاذ رشيد التوزاين مؤلفان اعمتد يف صياغهتام عىل مجموعة من
األحباث اجلامعية  :األول ،حتت عنوان «الكميياء التشالكية» ،ويندرج يف إطار التعريف
بفوائد الكميياء اخلرضاء ؛ أما الثاين فقد ركز أكرث عىل الفرص اليت تتيحها احلياة
اليومية ،يف إطار منطق خمترب الكميياء التطبيقية والبيئة اجلامعية وذلك يف إطار التعاون
مع جامعة رين الفرنسية.
خيتمت األستاذ إدريس الفاخوري ،من لكية العلوم القانونية واالقتصادية واالجمتاعية
يف وجدة ،هذه العروض بتقدمي مجموعة كبرية من املنشورات املتعلقة مبواضيع متنوعة
تناوهلا بالبحث والتحليل خالل مسريته املهنية الطويلة .وتعترب احملارضات اليت نرشها
السلسلة األوىل من كتبه إذ تغيط موضوعاهتا مجيع جوانب القانون تقريبًا .وعىل سبيل
املثال ال احلرص ،فلقد صار مؤلفه املخصص لنظام التحفيظ العقاري ،مرجعا أساسيا
يف املوضوع .مكا أن الندوات العملية شلكت أيضا مصدرا من مصادر النرش بالنسبة
لألستاذ إدريس الفاخوري .ومن خالل هذه الرحلة عرب بعض التخصصات ،نقف عند غىن
وثراء اإلنتاج الفكري جلامعة دمحم األول بوجدة ،حيث أن وفرة املنشورات وجودهتا تعترب
بال شك قمية مضافة أساسية لصورة هذه املؤسسة اجلامعية.
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مداخالت املائدة املستديرة
تقدمي  /الطالب
بامس جامعة دمحم األول ولكية العلوم القانونية واالقتصادية واالجمتاعية بوجدة ،نرحب بمك يف هذه
اجللسة الفكرية .مكا نشكر األستاذات واألساتذة الكرام املتدخلني والضيوف املمزيين لك بامسه وصفته.
إنه ملن دوايع الفخر واالعزتاز أن تشارك جامعة دمحم األول يف النخسة الثانية من املعرض املغاريب
للكتاب بأجود وخرية أساتذهتا ،ولعل أكرب مثال عىل العطاء واجلود والكرم يف املجال العيمل هو الدكتورة
انتصار حدية ،أستاذة بلكية الطب والصيدلة بوجدة .وهنا نشكر منمظي املعرض نيابة عن معداء اللكيات
المثانية جبامعة دمحم األول .نستقبل احلضور الكرام لك بامسه وصفته وأجدد الرتحاب وشكرا.
مداخلة
حتت الرعاية السامية جلاللة امللك دمحم السادس نرصه اللـه ويف إطار الدورة الثانية لملعرض املغاريب
للكتاب ،تنظم جامعة دمحم األول حفل تقدمي إصدارات بعض أساتذهتا الباحثني قصد اطالع امجلهور
الكرمي عىل مشاركهتا يف النرش األاكدميي العيمل .كتذكري ،حتتل جامعة دمحم األول الرتبة األوىل يف
جمال الكميياء وطنيا ؛ ويه من أفضل مائيت جامعة عربية وإفريقية .وقد وصلتنا مؤخرا أخبار سارة
مفادها دخول جملة عملية خمتصة يف الكميياء تصدرها جامعة دمحم األول يف قاعدة بيانات املجالت عملية
الدولية .وحضور السيد رئيس اجلامعة معنا اليوم تجشيع منه هلذه اجلهود العملية .للجامعة أدوار عديدة ؛
فباإلضافة إىل التكوين والبحث العيمل واالبتاكر والتجديد هتمت اجلامعة بالنرش العيمل واألاكدميي الذي
يسامه يف إشعاعها العيمل وميكهنا من االضطالع بأدوارها ويرفع ماكنة ممثلهيا عىل الصعيد الوطين
والدويل .أرحب باحلضور الكرمي مرة أخرى وأمتىن لمك أمسية طيبة.
الطالبة
من يه الدكتورة انتصار حدية ؟ إهنا امرأة متعددة املواهب واالهمتامات  :فهي أستاذة بلكية الطب
والصيدلة بوجدة ،وطبيبة أخصائية يف أمراض اللكي وتصفية الدم وزرع اللكي باملستشىف اجلاميع
بوجدة وفاعلة مجعوية واكتبة عامة مجلعية مساعدة مرىض القصور اللكوي مبدينة وجدة وأيضا اكتبة أدبية
أصدرت مجموعات قصصية بني  1999و 2005باللغة االجنلزيية ،وروايتني باللغة الفرنسية الحقا .اليوم،
ستقدم لنا األستاذة روايهتا األخرية «إذا وهبنا اللـه احلياة» .تفضيل أستاذة.
انتصار حدية
شكرا عىل هذا التقدمي الرائع ؛ السيد رئيس جامعة دمحم األول بوجدة ؛ السيد الاكتب العام بوالية جهة
الرشق ؛ الزميالت والزمالء األساتذة .أنا مرسورة وخفورة باملشاركة يف تظاهرة حبجم وروعة املعرض
املغاريب للكتاب ،الذي عرف كيف جيدد نفسه ويأتينا يف حلة جديدة ونخسة أفضل مقارنة بدورته األوىل
اليت اكنت ناحجة دون شك .هبذه املناسبة ،أشكر املنمظني عىل الدعوة الكرمية اليت وجهت يل وألساتذة
جامعة دمحم األول بوجدة ملناقشة مجموعة من املواضيع ،مكوضوع األدب العاليج الذي سأحتدث فيه
الرتباطه برواييت «إذا وهبنا اللـه احلياة» الصادرة سنة  2016واليت القت استحسانا لدى القارئ .احلديث
يف موضوع األدب العاليج يفرتض احلديث أوال يف بعض النقاط المتهيدية املهمة ذات الصلة واليت متت
مناقشهتا مرارا من قبل .هل من فائدة يف األدب ؟ وما الذي حيفز فينا عزمية الكتابة والقراءة أو يثبهتام ؟
عندما نطرح هذا النوع من األسئلة ،فنحن نسائل أنفسنا حول ركزية من راكئز احلضارة اإلنسانية.
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هذا ألن النص والكتابة ،شعرا ونرثا ،واألدب بشلك عام ،له أمهية قصوى وقوة جبارة ال ينكرها أحد
حكافظ للذاكرة امجلاعية .الكتابة هشادة عىل تطور فكر اإلنسان ومعتقداته واكتشافاته وأخطائه ورؤيته
للعامل وما ميلئه من سوء الفهم والشد واجلذب .ألسنا حنن من نقول إن الكتابة خلود ؟ بدون األدب ،ال ذاكرة
لنا وال إرث حضاري يمت متريره بني األجيال ،مما يعين يف احملصلة استحالة قيام حضارة إنسانية ممتدة
يف الزمن .لكنا نعرف كتبا سافرت يف الزمن وظلت تلهمنا بأفاكر جديدة ومتكننا من تأليف كتب أخرى
وحتليل وضعيات العامل وترابطاته .من بني هذه الكتب ذلك الذي وضع له اكتبه «شتيفان تسفايغ» عنوان
«الويع مقابل العنف»  :انطالق الاكتب من الزناع الهشري بني رجيل الدين «جان اكلفان» و«اكستليون»
يف القرن السادس عرش ليقدم لنا مثال مواجهة فكرية تتجاوز سياقها التارخيي واالجمتايع والسيايس
اخلاص إىل سياقات أخرى كثرية ؛ يقدم لنا الكتاب مواجهة حول قمي احلرية والتساحم ؛ وهلذا مازلنا نرجع
إليه حىت يومنا هذا .نرجع إىل هذا الكتاب لكام تقوت الظالمية واألصولية ألنه يدافع عن فكرة إجيابية
وتفاؤلية للغاية مفادها أن التارخي دامئ التجدد  :التارخي مد وجزر ال يتوقفان.
األدب مفيد ومهم ألنه حيفظ الذاكرة امجلاعية ،لكنه مهم أيضا ألنه يشلك فضاء للتاليق والتبادل واالنفتاح.
إنه ميكننا من توسيع آفاق الفرد وتعبئة طاقاته املهمشة ،أو غري املكتشفة أصال ،ألننا عندما نكتب ،ومن
باب أول ننرش ،نلتيق باآلخرين ؛ نلتيق كتاب وقراء ال نعرفهم ،لكننا مستعدون لمساع انتقاداهتم .وبال
شك ،عندما نكتب نلتيق ذواتنا ،ألن لك خشصية من الخشصيات اليت خنلقها فهيا يشء منا .بدورها،
القراءة ،اليت قد تبدو للوهلة األوىل نشاطا انعزاليا بال نفع ،فهي فرصة للقاء اآلخر والذات أيضا .لك
كتاب مرحش ألن يكون نقطة التحول يف حياتنا أو تصوراتنا للحياة .لك كتاب هو فرصة حقيقية  :فرصة
إلحداث تغري جذري يف االجتاه اإلجيايب يبدأ مع آخر صفحة نقرأها .وهذا لكه يعين أننا ال نقرأ أبدا
أي كتاب بالصدفة .توجد يف النص قوة جذب تشد القارئ الذي جيد يشء من ذاته بني صفحات الكتاب.
رمبا يتكون عنده ارتباط خاص بإحدى الخشصيات أو يعشق إحداها .يف بعض املرات ،عندما نقرأ ،نشعر
مكا لو أننا خناطب ذواتنا .وهذا الشعور له أثر إجيايب علينا ،ألن لك واحد منا له خشصية شعرية أو
نرثية خاصة .خشصيا ،كثرية يه الكتب اليت أثرت يف نفيس ،أو حىت قلبت كياين رأسا عىل عقب،
أي بطرق خمتلفة .أول هذه الكتب رواية «ابيك أهيا البلد احلبيب» لملبدع اجلنوب إفرييق «أالن باتون».
يتحدث هذا النص الرائع عن الكرامة اإلنسانية يف ظل نظام الفصل العنرصي «األبرتايد» ويقربنا بشلك
كبري من القضية اليت ناضل من أجلها الراحل نيلسون مانديال ورفاقه .لقد سافرت داخل روسيا ،ومن
موسكو إىل سان بيرتسبورغ ،من خالل لك ما قرأته من روائع دوستويفسيك الروائية «اجلرمية والعقاب»
و«اإلخوان اكرامازوف» ...والعديد من القصص القصرية اليت ناقشت بعمق موضوع اجلنون .كتاب باولو
كويلو «اخلمييايئ» هو اآلخر ترك بصمته يف خشصييت .إنه كتاب منفلت من قيد الزمان ،وهو ذو طابع
فلسيف ال يتوقف من خالل صفحاته عن زرع األمل .اكتب آخر تأثرت بأمعاله ،إنه مفخرة األدب العريب
جنيب حمفوظ احلائز عىل جائزة نوبل يف اآلداب .كتاب آخر له ماكنة خاصة عندي هو رواية العظمي
أرنست همينغوي «الشيخ والبحر» ،اليت تعد درسا أبديا يف الكفاح وقوة اإلرادة .هذا فميا يتعلق بالنرث ؛
أما إذا حتدثنا عن الشعراء الذين أثروا يف كياين ووسعوا مداريك ،فسأذكر الكثري من الشعراء .لكنين
أكتيف بذكر بابلو نريودا الذي يقول « :اكنوا حيدثونين عن فيزنويال والتشييل والباراغواي ؛ومل أفهم يوما
قصدمه ؛ فأنا ال أعرف إال أرضا واحدة بسيطة ليس هلا امس».
هذا شعر يرفض احلدود ويلغهيا ويدعو البرشية إىل االنفتاح .وهذا يؤكد أن األدب ليس حكرا عىل النخبة
املنعزلة يف روجها العاجية .األدب مفيد للجميع وهو خيص امجليع ،حىت يف املجمتعات املتطورة النفعية
اليت تربط قمية اليشء بنفعه املادي .عالوة عىل لك ما ذكرت ،ميكن أن يكون األدب عالجا ضد األمل
واملعاناة أو خيففهام عىل األقل .لكن كيف له أن يكون كذلك ؟ غالبا ما يعاجل الطب األمراض البدنية
والعقلية من خالل منتجات وأدوية وعالجات لكها هتدف إىل إصالح اخللل العضوي.
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السؤال هنا  :إذا اكنت لألدب طاقة عالجية ،فهل هو يعاجل الاكتب أم القارئ ؟ يف احلقيقة ،أرى أنه يعاجل
اإلثنني معا .كيف يعاجلنا األدب ؟ وما الذي يعاجله فينا ؟ يعاجل الطبيب اآلالم واألمراض الترشحيية
البيولوجية الفزييولوجية ،ولكن ماذا عن جراح الروح وآملها اكخلوف والعنف والظمل والعزلة واجلهل واخليبة
والنسيان والقبح بلك جتلياته والعبثية بلك ألواهنا ...؟ رمبا أفضل عالج هلذه األمراض هو األدب .وإال
كيف نربر األثر اإلجيايب الذي ترتكه فينا بعض الكتب ،وكيف نربر مشاعر اإلثارة واالنهبار اليت حتركها
بعض الكتب األخرى .هذا يؤكد أن من أدوار األدب األساسية الدور العاليج .كيف ال واألدب قناة نعرب
من خالهلا عن ذواتنا والعامل .واألدب اكن والزال مدافعا عن القضايا العادلة ومنددا باالختالالت السياسية
والدينية واألخالقية واالجمتاعية .فاألدب يتصدى للدمغاتية ويرفع مستوى تقدير الذات عند الفرد من خالل
إنتاج المنوذج ونقيضه والبطل وعدو البطل.
أخريا ،األدب فيه بعد مجايل أيضا ،ألنه يف هناية املطاف تعبري فين ينتج امجلال ؛ ويف الواقع ،حنن يف
حاجة ماسة إىل امجلال يف هذا العامل .لو سادت قمي امجلال يف العامل ،النهتت رصاعاتنا املستفحلة مكا
قال فرويد .للك نص أديب صوت خياطب العقل والقلب .وهذا عالج يف حد ذاته .وحيمنا يقرأ القارئ ،فهو
يمسع حلنا رقيقا جيلب السكينة .إن األدب مينح البؤساء واحملرومني فرصة السفر إىل ما وراء احلدود
ومينح العميان برصا يبرصون به األلوان واألشاكل والنور .إنه مينح لك واحد منا احلق يف التفكري والتأمل
واحلمل .وقد صدق «جون لكود بريوث» ،إذ قال إن اللكامت مسكنات لألمل .وهذه الفكرة يه أصل مفهوم
القراءة العالجية .هذا مفهوم مهم للغاية ،وله ماكنة معتربة يف العديد من املجمتعات ،خاصة باململكة
املتحدة .فكرة القراءة العالجية يه توجيه الفرد إىل قراءة كتب حمددة هبدف جتاوز صعوبة معينة .وقد
أظهرت التجربة أن القراءة العالجية ساعدت البعض عىل جتاوز مشالك اكلقلق املريض واإلدمان عىل
امخلر ،ومكنهتم من إجياد العزاء يف يشء من يشء آخر ورفع مستوى تقدير الذات .ميكن أن تكون
القراءة العالجية نشاطا فرديا أو مجاعيا .الغاية من هذا النشاط يه أن يدخل القارئ يف جو أكرث إجيابية
ويقبل واقعه الصعب كبداية مث حتسينه ؛ وهبذا املعىن ،تصبح القراءة األدبية عالجا يمكل العالجات الطبية
الفزييولوجية ويواكب فرتة تليق العالجات والنقاهة وخيفف اآلالم اليت ال ختففها إال عالجات قليلة .وقد
أكد بعض املستفيدين من هذا العالج األديب أن حياهتم أخذت مىحن إجيايب .من هؤالء من اكنوا ملكومني
يف عزلة مث أدركوا بفضل القراءة العالجية أهنم ليسوا وحدمه يف مواجهة أملهم ،وأن هناك طرق خمتلفة
يعيشون من خالهلا حزهنم دون تدمري أنفهسم.
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من الكتب األكرث فعالية يف القراءة العالجية رواية «آنا اكرينينا» ورواية «اكئن ال حتمتل خفته» اليت
تستعمل يف عالج القلق املريض .أما رواييت «إذا وهبنا اللـه احلياة» ،اليت تتحدث عن معاناة املصابني
بالفشل اللكوي يف انتظار احلصول عىل لكية ،فهي رجاء ونداء للجميع من أجل تجشيع التربع باألعضاء
البرشية يف املغرب.
حظي الكتاب باستحسان كبري باملغرب وخارجه ،عند القراء ومرىض الفشل اللكوي وعائالهتم ،ألنه يساعد
املرىض املهمشني عىل محتل املعاناة ويعطهيم أمال يف حياة جديدة ،ويكشف وجها آخرا لملرض بعيدا
عن مشاعر املظلومية والشكوى .ويظهر مشاعر احلب والمطوح والنجاح والمناء والرغبة القوية يف مواصلة
العيش يف احلياة .هل األدب مفيد ؟ نعم ،هو كذلك .هل له قدرة عالجية ؟ بال شك .لكن أمه صفة يف األدب
مكا قال «فرناندو بيسوا» يه أنه برهان عىل اكتفاء اإلنسان باحلياة يف حد ذاهتا.
مجال حدادي
شكرا أستاذة حدية عىل هذه املداخلة اليت ناقشت فهيا العالج األديب واألدب العاليج .األستاذة حدية
خري برهان عىل قمية أساتذة جامعة دمحم األول وتعدد اهمتاماهتم وتفاعلهم مع حميطهم عىل حنو جيعل
جامعهتم جامعة فاعلة ومتفاعلة .املداخلة املوالية حول كتاب موضوعه التنقيب عن املعادن .واملتدخل هو
األستاذ دمحم بوعبد اللـه ،الغين عن التعريف .تفضل أستاذ ؛ لمك اللكمة.
دمحم بوعبد اللـه
شكرا .السيد رئيس جامعة دمحم األول بوجدة ،السيد الاكتب العام بوالية وجدة ،السيدات والسادة
األساتذة والزمالء ،الكتاب الذي سأقدمه بني أيديمك عنوانه «احتياطات املعادن يف مشال افريقيا» ؛ وهذا
معل أصدرته دار النرش «سربينغر» بعد فوزها مبناقصة دولية .الفكرة يه إنتاج كتاب يصف الرثوات
الباطنية األساسية مبنطقة مشال إفريقيا ،اليت تساوي مساحهتا نصف مساحة مشال القارة كلك .حنن
بصدد كتاب خياطب األاكدمييني والباحثني ،لكنه خياطب أيضا العاملني يف قطاع التنقيب عن املواد
املعدنية والطاقية .عندما نتحدث عن املوارد املعدنية ،غالبا ما نفكر يف الذهب والفضة والرصاص والزنك...
وعندما نتحدث عن املوارد الطاقية ،غالبا ما نفكر يف النفط والفحم احلجري واليورانيوم ...ومن هنا جاءت
فكرة إنتاج كتاب يصف لك هذه املوارد املعدنية والطاقية ملساعدة الباحثني والعاملني يف ميدان التنقيب،
خاصة رشاكت املعادن الدولية.
ما ميزي هذا الكتاب عن غريه هو المشولية والتوسع يف املواد املوصوفة وامجلهور املسهتدف .حرض
الكتاب مع هناية سنة  ،2016وظهر يف األسواق سنة  .2017وهو موجود يف الحئة دار النرش «سربينغر»
للكتب العرشة األكرث مبيعا من مجيع األصناف والتخصصات .واليوم لك مكتبات اجلامعات العاملية
تتوفر عىل نسخ من الكتاب ،ويقع يف سمتائة صفحة لكها مكتوبة باإلجنلزيية .ولقد أرشفت عىل كتابة
اجلزء األكرب ،وتعاونت مع األمرييك «جون سالك» .وحىت أعطيمك فكرة عامة ،سأحدثمك عن احتياطيات
املغرب ،رمغ أن احملتوى جد متخصص ،لكن سأبسط كاليم قدر املستطاع .يصف الكتاب احتياطيات
املغرب من الرثوات الباطنية حيث أن أحد عرش فصال من أصل اثنني وعرشين تتحدث عن املغرب .سأعود
للحديث عن احتياطيات جهة الرشق لوحدها ،كتجسيد بسيط للجهوية املتقدمة .حتدثنا يف فصلني أو ثالث
عن احتياطيات اجلزائر .وحتدثنا يف فصل أو اثنني عن احتياطيات مرص .مكا خصصنا فصال ملعادن
الرصاص والزنك جبيبويت والسودان ،وفصال آخر لملوارد املعدنية والطاقية مبايل .أردنا أن نتحدث عن
احتياطيات ليبيا والنيجر .لكننا ،لألسف ،مل نتوصل بالوثائق الرضورية ألسباب سياسية وأمنية .أعود
اآلن لملغرب الرشيق ،الذي اكن منطقة منجمية بامتياز .خالل السبعينيات والمثانينيات ،حيث تركزت أكرب
مواقع استغالل االحتياطيات املغربية يف المشال الرشيق لململكة.
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حاليا ،نتحدث عن جرادة كإقلمي ،لكن معليات استغالل احتياطيات الرصاص-الزنك مبناطق تويسيت
وسيدي بوبكر التابعة لإلقلمي بدأت سنة  1908وانهتت سنة  ،2002أي ما يناهز قرن من االستغالل .مت
استخراج مثانون مليون طن من خام الرصاص-الزنك مبعدل  4-3غرام يف الطن من الرصاص و4-3
غرام يف الطن من الزنك ؛ معليا ،مت إنتاج أربعة مليون طن من الزنك والرصاص الصافيني .اكنت منامج
احلديد بالناضور أكرب منطقة باملغرب .حاليا ،لكها مغلقة.
اشتغلنا عىل اجلانب املتعلق باالستكشاف ،يك نظهر ملن هيمهم األمر أن هذه املنامج ميكن تشغيلها من
جديد .احتياطيات أخرى ميكن أن نتحدث عهنا يه احتياطيات منطقة سيدي حلسن وسيعرفها من يعرف
منطقة تاوريرت .توجد ببوعرفة احتياطيات من معدن املنغنزي .أما مبنطقة بين جتيت ،فتوجد احتياطيات
من معدن الرصاص والزنك والبارتني .باختصار ،هذه املنطقة من الرتاب املغريب معروفة مبواردها املعدنية
الكبرية .مكا تعملون ،هذا يشء جيد جدا ،ألنه جيلب االستمثارات  :غالبية االستمثارات يف اجلهة تتعلق
مبواردها الطاقية واملعدنية .معلوم أن االقتصاديني يراقبون تطور األسواق الدولية باسمترار .ومعلوم أيضا
أن إفريقيا ستحقق ،خالل العرشين سنة القادمة ،أعىل معدالت المنو بفضل مواردها الطاقية واملعدنية
الكبرية .لألسف ،يف فرتة سابقة ،اكن عدم االستقرار السيايس واألمين يف القارة المسراء خييف
االستمثارات فهترب من إفريقيا .لكن األوضاع حتسنت يف السنوات القليلة املاضية .واليوم يتسابق
الصينيون واألمريكيون واألملان والفرنسيون ...ألخذ موقع جيد يف اقتصاد إفريقيا .وأرى أن املغرب،
بفضل السياسة امللكية ،أخذ موقعا جيدا جدا يف االقتصاد اإلفرييق .توجد باملغرب رشاكت ذات إشعاع
دويل ؛ ومن هذه الرشاكت مجموعة منامج ،من أكرب الرشاكت املعدنية اإلفريقية وهلا احتياطيات باملغرب
والعديد من بلدان إفريقيا وأمرياك الالتينية.
تعترب مجموعة منامج ،ذات اخلربة الكبرية ،مفخرة مغربية ألهنا عندما تصدر جتربهتا وتتقامس خربهتا
يشتغل اجليولوجيون واملنقبون املغاربة يف عدة مشاريع خارج املغرب ،ما مينحنا فرصة اكتشاف هذه
األسواق اخلارجية .تلىق الكتاب الكثري من النقد ؛ ومتت مراجعته يف ضوء هذه االنتقادات قبل النرش.
الكتاب غايل جدا ؛ حسب عيمل ،يرتاوح سعره بني مائتني وثالمثائة أورو .وبالنسبة لعدد من اجلامعات
املغربية ،ال ميكن رشاء الكتاب هبذا السعر .لكن أعتقد أن السعر سيزنل مستقبال .بشلك عام ،هذه أمه
النقاط املتعلقة بكتاب «احتياطات املعادن يف مشال إفريقيا» .إذا اكنت عندمك أية أسئلة أو أي تعليق ،فأنا
رهن اإلشارة.
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مجال حدادي
شكرا أستاذ بوعبد اللـه .مكا تعملون ،يعمتد إشعاع اجلامعة عىل ما تنتجه من معارف بالفرنسية والعربية
واإلجنلزيية ،وتعاوهنا مع العملاء واخلرباء .قلت إن بوعبد اللـه غين عن أي تعريف ببساطة ألنه عامل كبري.
الكتاب املوايل موضوعه الكميياء .وسيقدمه لنا رشيد التوزاين ،أستاذ جاميع وخبري باملركز الوطين
للبحث العيمل والتقين وحائز عىل جائزة المتزي من جامعة دمحم األول بوجدة .وكإشارة هنا ،تعمل جامعة
دمحم األول عىل إرساء نظام جودة ختتار مبوجبه أفضل الكتب والبحوث املتنافسة عىل جوائزها .أعيط
اللكمة اآلن لألستاذ رشيد التوزاين.

رشيد التوزاين
أشكر املنمظني عىل الدعوة الكرمية .يرشفين أن أقدم بني أيديمك كتابني اثنني .عنوان الكتاب األول
«كميياء حمااكة احليوية» .وباملناسبة ،أشكر رائسة جامعة دمحم األول ولكية العلوم بوجدة واللكية متعددة
التخصصات بالناضور عىل ما يقدمونه لنا من تهسيالت .الكتابان يف الكميياء .ومكا يعمل امجليع ،عندنا
ميول واهمتام بالكميياء اخلرضاء .لكن ماذا نقصد بالكميياء اخلرضاء ؟ إهنا كميياء ترايع اثين عرش
مبدأ مهنا  :جتنب املخلفات والوقاية اآلنية من التلوث واقتصاد الذرات وتصنيع مواد أكرث أمنا واستخدام
مواد خام قابلة للتجدد ...الكتاب األول أطروحة دكتوراه ناقهشا الباحث عبد السالم معاديل سنة .2016
حاول عبد السالم حمااكة األنمظة األنزميية قصد حتفزي تفاعالت أكسدة األوكجسني.
الكتاب الثاين عنوانه « »L’activation du C-H؛ وهو مثرة تعاون مع فرنسا .تجشع جامعة دمحم األول
التعاون املغريب األورويب ،خاصة مع فرنسا .الكتاب أطروحة حرضها األستاذ تيفاوي بتعاون مع جامعة
رين الفرنسية .موضوع البحث هو طريقة إحداث تفاعالت كمييائية باعمتاد مبدأ اقتصاد الذرات .وحىت
تكون الصورة واحضة للجميع ،نقول إن الكميياء متصلة مبارشة باحلياة اليومية  :األلبسة واألطعمة ...بدأ
خمترب الكميياء التطبيقية والبيئة بوجدة معله يف المثانينيات بقيادة صديقنا العزيز عبد الكرمي الرمضاين،
معيد سابق ،بدأ هذه السياسة وحفز البحث يف املركبات احللقية .بعد العميد الرمضاين ،جاء العميد
القديري الذي واصل املسرية .مث بعدمها ،جاء العميد محويت الذي جشع البحث يف مثبطات التآلك .هذه
مسرية واسمترارية سيأخذ الشباب مشعلها يك تكرب معهم وتتطور.
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باملناسبة ،نوقشت باملغرب مؤخرا مخسة أطروحات هلا صلة بالكميياء اخلرضاء .ويف اخلتام ،نشكر
اجلامعة عىل ما تقدمه لنا من دمع.
الطالبة
نسمتع اآلن إىل الدكتور إدريس الفاخوري ،أستاذ بلكية العلوم القانونية واالقتصادية واالجمتاعية بوجدة،
ومنسق بيداغويج يف ماجستري قانون العقود والعقار بنفس اللكية ،ورئيس مركز إدريس الفاخوري
للدراسات واألحباث يف العلوم القانونية .تقلد أستاذنا عدة مناصب مهمة ؛ وهو حاصل عىل دكتوراه الدولة
يف القانون اخلاص من لكية احلقوق جبامعة عني مشس بالقاهرة .ألف ضيفنا ما يفوق اثنني وثالثني مقالة
عملية وثالثة وعرشين مؤلفا آخرها «الوسيط يف نظام التحفيظ العقاري باملغرب» ،وهو دراسة حول نظام
التحفيظ العقاري والفقه اإلداري والعمل القضايئ.

إدريس الفاخوري
السادة منمظي املعرض املغاريب للكتاب ،السيد رئيس جامعة دمحم األول ،السيد الاكتب العام بوالية جهة
الرشق معالة وجدة-أجناد ،زماليئ األساتذة ،أبنايئ وبنايت الطلبة ،أهيا احلضور الكرمي املتنوع املشارب
(قضاة ،موثقون ،عدول ،أساتذة )...شكرا لمك عىل إجناح هذه اجللسة الفكرية .رغبة مين يف استعامل
الوقت احملدد يل أحسن استعامل ،حاولت صبيحة اليوم تصنيف اإلصدارات اليت سأقدمها بني أيديمك،
واليت متثل حصيلة معيل ألزيد من ثالثة عقود .معوما ،متثل هذه اإلصدارات إهسامايت يف جمال التأليف
والتنسيق وإعداد ندوات الدراسات القانونية .سأحرص عىل عدم جتاوز الوقت احملدد لتقدمي هذه املؤلفات
املسامهة بفعالية يف إشعاع جامعة دمحم األول اليت نعزت باالنمتاء إلهيا .اإلهسامات كثرية وتمشل
جماالت متعددة.
لكنا نتعاون من أجل الريق هبذه اجلامعة إىل مصاف اجلامعات الكربى يف العامل .وبال شك ،توجد يف
حقل الدراسات القانونية مؤلفات مدرسية املهنج ترتبط باحملارضات املقدمة للطلبة ،وتوجد مؤلفات تناقش
قضايا قانونية وطنية توزيعها وطين ،مكا توجد أنشطة عملية خمتلفة ،سامهت يف العديد مهنا .أهمت بلك
هذه املسائل ،لكنين يف نفس الوقت أواكب التطورات القضائية باملغرب .هذا من جهة.
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من جهة ثانية ،أمه هذه اإلصدارات اليت صدرت خالل الثالثني سنة املاضية فهيا شقان ،شق متعلق
بالترشيع والفقه والقضاء وشق قضايئ معيل متعلق مبامرسة القضاء ملهامه املمتثلة أساسا يف تطبيق
النصوص القانونية .لقد صنفت كتيب يف أربعة أصناف  :الصنف األول هو حمارضات ألقيهتا عىل الطلبة ؛
سوف تتعجبون ،املقرر اكن طويال وال أحد يشتيك .اكنت املقررات طويلة يف المثانينات وال أحد من الطلبة
يطلب اختصارها .األمور تغريت اآلن .حمارضاتنا أصبحت صغرية جدا والطلبة يريدوهنا أكرث اختصارا.
ماذا سننقص مهنا ؟ ال ميكننا اختصارها أكرث مما يه خمترصة.
مثال ،هذه حمارضة يف مادة القانون املدين عنواهنا «العقود املمساة ،عقد البيع» ،ألقيهتا يف السنة
اجلامعية  1983-1982عىل طلبة السنة الثالثة قانون خاص يف النظام القدمي .هذا أيضا كتاب قانوين
طويل درست به عدة سنوات يف المثانينيات ،وال أحد اشتىك منه .يتكون هذا املؤلف من جزأين  :نظرية
القانون ونظرية احلق .نظرية القانون تعيط الطالب فكرة عن القانون بصفة عامة (القانون املدين ،القانون
اجلنايئ ،القانون العام ،القانون اخلاص )...هذه طبعة للطلبة .أريد أن أثري انتباهمك إىل جودة الطباعة
الضعيفة يف  .1982اكنت الاكتبة يه اليت تكتب باآللة الاكتبة .تغريت األمور نسبيا مع مرور السنوات.
من  1988إىل  ،1998تطورت األمور نوعا ما .كتايب «الزواج والطالق» موجه لطلبة السنة الثانية حقوق
يف النظام القدمي .أدرس هذه املادة ما يناهز السبعة وثالثني سنة .أعطيهتم الكتاب الصغري ،لكهنم مه
أيضا يشتكون .طبعت كتايب «نظرية القانون» الطبعة الوطنية األوىل يف  1993بالدار البيضاء ،وقد وزع
يف لك جهات املغرب.
لكن ما عساي أن أقول ؛ صاحب املطبعة طبع ووزع لنفسه فقط .عىل أي حال ،اكن «الزواج والطالق»
أول إنتاجايت املوزعة يف املغرب .بعد ذلك ،أصدرت كتابا آخرا مجعت فيه القانون واحلق ،خصصته
لطلبة السنة األوىل حقوق ؛ وانظروا مك هو كبري .هذا كتاب نظام التحفيظ العقاري ،هذا الكتاب قرأ فيه
رئيس الواكلة الوطنية لملحافظة العقارية ،والذي أكد يل أن الكتاب سبب جناحه يف املباراة .يف احلقيقة،
أؤمن أن هذا الكتاب فيه بركة .يستعمله العديد من الطلبة ألنه يبني بإجياز ماهية نظام التحفيظ العقاري
باملغرب وأنواعه ومساطره ومراحله ...أغلب طلبيت الذين اجتازوا مباراة احملافظة العقارية حجنوا هبذا
الكتاب الصغري ،ال حتتقروه .حقوق امللكية الفكرية يه حقل آخر من املعرفة القانونية اليت اهمتمت هبا
يف السنوات األخرية .هذا أول كتاب يل يف مبحث حقوق امللكية الفكرية اليت بدأت تدريسه يف املومس
اجلاميع  .2009-2008من بعد سيتطور هذا املرشوع إىل كتاب وطين كبري .هذا حقل جديد مل ينل
اهمتام الباحثني يف الدراسات القانونية .حقوق امللكية الفكرية يه اليت تتحدث عن حقوق املؤلف واحلقوق
املجاورة والسيمنايئ واملرسيح والفنان ،إىل غري ذلك .هذه احلقوق وضع هلا القانون عدد  00-2مكا
وقع تعديله .هذين الكتابني أيضا مقررين دراسيني عنونهتام «قانون األرسة املغريب» و«حقوق امللكية
الفكرية» .مكا سبقت اإلشارة ،ألفت أيضا كتب قانونية وطنية طبعهتا دور نرش وطنية كبرية مهنا «النجاح
واملعارف» ...من بني هذه املؤلفات كتاب «احلقوق العينية».
مكا تعرفون صادق املرشع املغريب سنة  2011عىل القانون عدد  08-39املتعلق باحلقوق العينية .نخست
املدونة اجلديدة قانون قدمي يتعلق بالعقارات احملفوظة .وقد كنت يف مقدمة من كتبوا حول هذه املدونة.
صدرت هذه املدونة يف  ،2011أما كتايب فصدر يف سنة  .2013وقد الىق إقباال كبريا يف لك الرتاب
الوطين ،خاصة مبراكش .وصلنا إىل الطبعة الثالثة ؛ وأنا اآلن أنقح فيه وأضيف إليه منذ سنة ونصف.
سأضيف إىل عنوان الكتاب صفة «الوسيط» ،ألنه عادة عندما يكرب جحم الكتاب مقارنة بطبعته األوىل
نمسيه الوسيط .كتايب هذا فيه حوايل سبع مائة صفحة .نفس اليشء بالنسبة لكتاب «نظام التحفيظ
العقاري» .ظهري التحفيظ العقاري أصدرته سلطات امحلاية الفرنسية يف  1913واسمتر العمل به إىل يومنا
هذا .قانون االلزتامات والعقود والتحفيظ العقاري مازاال يعمالن .لك ما يف األمور هو أن قانون التحفيظ
العقاري مت تعديله وحتيينه وتغيريه يف سنة  2011مبقتىض القانون عدد .07-14
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وقد اكن من الرضوري مواكبة التعديالت اليت أقرها ظهري التحفيظ العقاري ،فقمت بإصدار هذا الكتاب
الوطين الذي صدر يف طبعة ثالثة كبرية جدا .أيضا يف إطار اهمتايم بالنظام العقاري باملغرب ،ألفت
كتاب يف قضايا املنازعات العقارية وأنا بصدد إصدار طبعته الثالثة .يرصد هذا الكتاب توجهات خمتلف
احملامك املغربية يف تطبيق نظام التحفيظ العقاري من طرف السادة احملافظني ،فيه الشفعة ،القمسة،
الواكلة ،الطعن يف قرارات احملافظ ،القواعد املسطرية العقارية ،احليازة ،االستحقاق ،الرهن ،حترير
العقود ،الوعد ببيع العقارات ...كتاب وطين آخر أصدرته سنة  2016عنوانه «قانون األرسة املغريب ،أحاكم
الزواج» .ال ميكن أن يكون الزواج دون طالق .املرشع يتلكم عن الزواج والطالق .هذا الكتاب فيه مجموعة
من التعديالت ،أمهها تلك املتعلقة بدور النيابة العامة يف قضايا األرسة بعدما أصبح هلا دور أسايس
يف القضايا األرسية .ليق كتاب «حقوق امللكية الفكرية يف الترشيع املغريب» إقباال كبريا عىل املستوى
الوطين .وأنا اآلن أشارك به يف جائزة عربية .يرصد املؤلف مجيع القوانني املنمظة لمللكية الفكرية وامللكية
الصناعية واملعاهدات ذات الصلة اليت صادق علهيا املغرب .تطلب مين هذا الكتاب وقتا طويال وجهدا
كبريا ،حىت أين أجريت معلية جراحية عىل ظهري بسببه.
الكتابة عندي فن وهواية ؛ آلك وأشاهد التلفاز مث أقصد مكتيب حيث أحب أن أكتب .أوشكت عىل التقاعد،
لكنين سأواصل عىل نفس الهنج حىت ألىق اليقني .صدر يل مؤخرا عن أكرب دار نرش باملغرب «النجاح
اجلديدة» كتاب وطين حول الرابطة الزوجية باملغرب .إذا كنت معروفا تطبع لك هذه املطبعة الكتب مبوجب
عقد للنرش .أصدرت كتابا آخر عنوانه «املنازعات األرسية» موضوعه مدونة األرسة يف ضوء العمل
القضايئ .نفذ هذا الكتاب من السوق ومل أعد طبعه .يف  ،2007أصدرت كتاب «التطليق للشقاق» ؛ وهو
اآلن األول من نوعه باملغرب .يف ظل مدونة األحوال الخشصية امللغاة ،كنا نتحدث عن إجراء اخللع .أما
اآلن ،فقد أصبحنا نتحدث عن إجراء الطالق للشقاق .املرأة اليت ال تريد البقاء مع زوجها حترك مسطرة
الطالق للشقاق .نفذ هذا الكتاب أيضا يف السوق ومل أعد طبعه .أيضا هناك املنازعات األرسية أمام
القضاء وحمامك النقض .تتبعت طبعا العمل القضايئ .هل القضاء يذهب يف اجتاه التطبيق الصحيح
لنصوص املدونة أم ال ؟
باملوازاة مع هذه املؤلفات سواء ذات الطابع التدرييس األاكدميي أو ذات الطابع الوطين لملهمتني باملجال
واحلقل القانوين من قضاة وحمامني وعدول وموثقني وممهتين املهن القانونية والقضائية ،اكنت هناك
مجموعة من األنشطة املوازية األخرى كرصد االجهتادات القضائية .من ناحية أخرى ،شاركت يف مجموعة
من الندوات ؛ بعضها نرش ،لكن بعض اآلخر مل ينرش لألسف .ويف احلقيقة ،ينبيغ نرش أمعال لك الندوات
العملية يك تبىق راخسة .الكالم يطري ولكن الكتابة تبىق .نظم مركزنا برشاكة مع وزارة العدل ورائسة
جامعة دمحم األول ندوة قميت حصيلة مدونة األرسة بعد عام من بداية تطبيقها .اكنت أول ندوة حول
موضوع مدونة األرسة اليت أتت بتغيري جذري لقوانني األرسة عىل صعيد العامل العريب .قانون األرسة
املغريب يعترب ثورة كبرية يف املجال الترشييع وجمال حقوق املرأة والطفل والرجل أيضا .وبالتايل،
احتضنت وجدة أول نشاط عيمل وطين حول عام من تطبيق مدونة األرسة .مل حيرض آنذاك وزير العدل،
فناب عنه الاكتب العام للوزارة آنذاك السيد ليديدي .نمظت أيضا ندوة عنواهنا «مدونة األرسة بعد ثالث
سنوات من التطبيق ،احلصيلة واملعوقات» .وقد شارك فهيا قضاة ممارسون وأساتذة باحثون وحمامون
وممثلو مجموعة من املهن .سلط املشاركون الضوء عىل مجموعة من اإلكراهات .وبناء عىل توصيات هذه
الندوة ،أصدرت وزارة العدل دليال جديدا للسادة القضاة يصوب مجموعة من االختالالت .موازاة مع هذه
الندوات الوطنية ،نمظنا ندوات دولية مهنا ندوة بعنوان «تطبيق مدونة األرسة يف املهجر» اليت نمظت
برشاكة مع وزارة العدل والوزارة املنتدبة امللكفة باجلالية املغربية املقمية باخلارج وجملس اجلالية املغربية
باخلارج وجامعة «أنفريس» ومعهد الدراسات املغربية املتوسطية ببلجياك .واكنت لدينا اتفاقية رشاكة معهم
ونمظنا هذه الندوة .أغلب هذه الندوات من متويل الرشاكء ألن اجلامعة إماكنياهتا حمدودة.
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بإماكهنا فقط املسامهة بقدر معني ولكن بايق املسامهات أخرى تأيت بطرق األبواب .األستاذ الباحث ال
جيلس يف بيته وينتظر من العميد متويل الندوة ؛ بل ينبيغ له أن يبحث عن المتويل باالنفتاح عرب خلق
رشااكت .انفتاح اجلامعة عىل حميطها ينطلق من األساتذة الباحثني أنفهسم .نمظنا أيضا يوم درايس
حول أسس جتديد الفقه اإلساليم من خالل فكر األستاذ أمحد امخللييش ،األرسة منوذجا .األستاذ
امخللييش من الفقهاء واألساتذة الكبار ؛ وهو أستاذي .اكنت هذه الندوة نوعا ما احتفاال بأستاذنا املبجل
الذي يشغل حاليا منصب مدير دار احلديث احلسنية .اسمتعنا يف هذه الندوة إىل هشادات مجموعة من
السادة األساتذة والقضاة الذين عرفوا الرجل عن قرب .عندي كتاب آخر نفذ من السوق فيه يشء من روح
املعرض املغاريب للكتاب موضوعه الزواج والطالق باملغرب الكبري .يقارن هذا الكتاب الصادر سنة 1993
قوانني الزواج والطالق باملغرب واجلزائر وتونس وليبيا .مل يتحدث الكتاب عن موريتانيا ألن القانون مل يكن
متوفرا عندي آنذاك ؛ وقد أعاب عيل الطلبة املوريتانيون ذلك .آنذاك مل يكن االنرتنيت متوفرا ،حاليا لك
يشء هسل .أستمسحمك إن كنت قد أطلت .شكرا؛ والسالم عليمك.
مجال حدادي
شكرا .بعد هذه اجلولة بني ختصصات وكتب خمتلفة تدل عىل أن جامعة دمحم األول حارضة وفاعلة
ومتفاعلة مع حميطها وحتقق هلا إشعاعا وطنيا وعربيا ودوليا وإفريقيا .رمبا الحظمت أننا فعلنا يف هذه
اجللسة وراعينا تنوع السن  :مع أساتذة كبار وطلبة وطالبات أبوا إال أن يشاركونا يف هذا احلفل املندرج
مضن فعاليات الدورة الثانية من املعرض املغاريب للكتاب .ولعل كثافة احلضور دليل اكيف عىل أمهية هذا
احلدث الثقايف الذي ثبت نفسه رسيعا يف قامئة أكرب املعارض الدولية .اللكمة اآلن للحضور.
مداخلة
أنا طالبة جبامعة دمحم األول ،ويل معل آخر غري الدراسة .فرغت نفيس هذا الصباح حلضور هذه اجللسة
الفكرية املنمظة من طرف جامعة دمحم األول ،اليت أشكرها باملناسبة.
بالنسبة إيل ،املعرض املغاريب للكتاب اكتشاف مجيل .حتدثت األستاذة حدية عن القوة العالجية لألدب.
ويف احلقيقة ،هذا اكتشاف آخر مهم توصلت إليه بفضل األستاذة ،ألننا دامئا حنرص العالج يف الرعاية
الصحية واألقراص واملسكنات واحلقن ،وألننا خناف احلديث عنه أصال .لقد تأثرت مبداخلة األستاذة حدية
تأثريا معيقا ،ألهنا اعتربت األدب عالجا لألمراض واآلالم .وسأحتفظ يف ذاكريت بعبارة هلا عن العالقة
بني األدب والطب قالت فهيا « :من الطبيب ؟ هل هو القارئ أم الاكتب ؟» .أنا اآلن أرى بوضوح الفائدة من
حضور هذا اللقاء .أخريا ،أريد التأكيد عىل الغىن الكبري الذي تمتتع به جامعة دمحم األول يف لك امليادين.
انتصار حدية
شكرا لك سيديت عىل هذه الهشادة املؤثرة .األسئلة اليت تطرح عيل غالبا يه  :ما الذي يدخل طبيبا
عوامل األدب ؟ وما الدافع وراء كتابة رواية ،أو نرش مجموعة قصصية ؟ أما جوايب عىل هذه األسئلة فهو
أين اكتبة قبل أن أكون طبيبة .الكتابة شغف كرب ميع منذ سنوات الطفولة .أحيانا ننىس أن كثريا من
الكتاب الذين بصموا تارخي األدب مه أطباء ؛ ومن هؤالء كونان دويل ،مؤلف مغامرات «شارلوك هوملز»،
و«لويس فردينان ُأغوست ديتوش» ،مؤلف «سفر إىل آخر الليل» ،وجنيب الكيالين بالنسبة لألدب العريب...
كتاب كرث مه أطباء يف األصل .لذلك أعتقد أن مهنة الطب فهيا يشء ممزي جدا .رمبا هذا اليشء هو قربنا
من ضعف اإلنسان ومعاناته ؛ حيتك الطبيب يوميا باهلشاشة اإلنسانية وحلظات االنكسار .وتعرفون مك هو
صعب عىل اإلنسان أن يظهر ضعفه وأمله .والتفريغ عىل أحد ما ،كطبيبك مثال ،دامئا يساعد .وهذا التفاعل
اإلنساين يكون مصدر إهلام لألطباء الذين ميارسون الكتابة األدبية والكتابة بشلك عام.
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مداخلة
أهنئك أستاذة حدية عىل إبداعك يف الطب واألدب .عندي بعض املالحظات اليت قد تفيدك يف مسارك
اإلبدايع .إضافة إىل األطباء الكتاب الذين مت ذكرمه ،يوجد أطباء كتاب آخرون من بريطانيا والواليات
املتحدة كطبيب األطفال اكرلوس وليامس .لكن هؤالء مجيعا ينمتون إىل مرحلة ما قبل احلداثة يف حني أن
هناك أطباء كتاب كرث ينمتون إىل مرحلة ما بعد احلداثة وكتاب ختصصهم األصيل هو البيولوجيا .هذه
مسألة غريبة يف جممتعنا ؛ لكهنا ليست كذلك يف املجمتعات الغربية .الطبيب يف الواليات املتحدة ال حيصل
عىل رخصته إال إذا حصل عىل نقط حمرتمة يف األدب ،وهذا أمر مهم جدا .التقيت أطباء كرث ؛ وأول ما
يسألونين عنه هو اكتيب املفضل .هذه مسألة محيدة جدا ،وأعتقد أن امجلع بني التخصصات أصبح أمرا
رضوريا .فميا خيص سؤال فائدة األدب ،أكتيف بالقول إن هذا السؤال ال يطرح إطالقا يف املجمتعات
الغربية .األدب اليوم مكون أسايس يف النسيج احلضاري والثقايف لملجمتعات املتقدمة.
مداخلة
أنا طالب دكتوراه يف القانون بلكية العلوم القانونية واالقتصادية واالجمتاعية بوجدة .أشكر منمظي
املعرض املغاريب للكتاب عىل منحنا فرصة اكتشاف آخر اإلصدارات يف شىت املجاالت .سؤايل لألستاذ
بو عبد اللـه  :هل أرشمت يف كتابمك للجانب القانوين واإلداري املتعلق برخص التنقيب ؟ وهل أرشمت إىل
تعقيد املساطر أحيانا عندما يتعلق األمر بأمالك الدولة ،اكمللك الغابوي مثال ؟
دمحم بوعبد اللـه
مكا أرشت من قبل ،خياطب الكتاب العملاء بالدرجة األوىل ،وبالتايل مل تكن هناك حاجة للحديث يف الشق
القانوين ،خاصة أنه ليس يل تكوين قانوين .ويف احلقيقة ،سؤالك دعوة ألساتذة القانون من أجل طرح
حلول لإلشاكالت القانونية واإلدارية اليت ذكرت.
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الصوفية وثقافة السالم مع مؤسسة امللتىق
رئيس اجللسة  :أمحد زيك
موالي منري القادري بوتشيش ،ميشيل هتاو شان ،عبد املالك،
املشاركون :
بلقامس اجلطاري ،دمحم بنيعيش ،حكمي الفاضل االدرييس
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موجز مداخالت املائدة املستديرة
مت الرتتيب هلذه اجللسة وتطوير مواضيعها من قبل رجال اإلميان واخلربة الذين سيقدمون
مقاربات خمتلفة هلذه القضية ،إذ يتفق امجليع إطالقا عىل ربط اإلسالم والسالم مكا هو
الشأن بالنسبة للتصوف .وبعد تالوة بعض اآليات القرآنية ،أشار األستاذ منري القادري
بوتشيش ،الذي يرتأس مؤسسة امللتىق ،إىل أن الثقافة والتمنية ترتبطان ارتباطا وثيقا،
وبأن الروحانية واألخالقيات تعترب بالتايل من أمه أسس التقدم.
ولعل تارخي التصوف يف املغرب وإجنازاته اليت تهشد علهيا وفرة اإلنتاج الفكري جتعله
أحد أسس اهلوية املغربية وحصنًا ضد اإليديولوجيات اخلبيثة .وتنجسم مبادئ الصوفية
متاما مع القمي اإلنسانية العاملية ،حيث أهنا عالجا ضد املادية املعوملة وضد مجموعة من
السلوكيات اليت تنطبق عىل امجليع ؛ سواء تعلق األمر باملسملني أو غريمه.
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ّ
يذكر األستاذ حكمي الفاضل االدرييس بأن معرفة الطبيعة البرشية ،والسمل والعنف ،يه
أمر إهلي .وبأن املعرفة بدون تعاطف يه املصدر األول للعنف  :وهكذا ،يؤسس القرآن
الكرمي العالقة بني املعرفة والتعاطف .قبول االختالف وممارسة النسيان واحلذر من إطالق
األحاكم وطلب العدالة والرتبية  :إهنا املبادئ املؤسسة اليت جتلب السالم ،حيث أنه من
خالل استكشاف املعرفة بدءا بالبوذية والطاوية ،متكن الدكتور ميشيل هتاو شان من
الولوج إىل التصوف ،والذي يمسيه «عمل القلب» ،إذ أن مهنجه يمثن مقاربة املعرفة من
خالل معق الزمن والتعاطف ،وهو املبدأ املؤسس للتصوف ،حيث أنه ال أحد غريب عىل
املتصوف ،بل حنن مجيعا ننيمت إىل بعضنا البعض.

لعل مسار مغين الراب الهشري عبد املالك جيسد مقاربات العملاء .ومعلوم أنه ينحدر من
عامل منحرف ،قبل أن هيتدي إىل اإلسالم  ،حيث يسىع إىل العيش حسب مبادئ دينه
ومواءمة إميانه مع معيشه اليويم .ولقد اهتدى إىل طريقه بفضل التصوف ،واستعاد
حب بلده وتعمل كيف يدعو للرتبية والروحانية .وبالنسبة له ،يعترب املغرب بلد الزناهة ،وبلد
انجسام اإلنسان مع قناعاته.
أما األستاذ دمحم بنيعيش ،فيذكر بأمهية «جماهدة النفس» واحلاجة إىل مراقبة سلوك
الفرد ورفض العنف مكحاولة للهنل من الصفات اإلهلية .ويوحض أن الروح يه «قلب
القلب» ،إذ يصعب الوصول إلهيا ؛ ولعل هذا هو المثن الذي يؤديه املتصوف للوصول إىل
عتبة السالم.
أما األستاذ بلقامس اجلطاري ،فقد ربط الصوفية بالفضيلة ،ومن خالل هذه العالقة متنح
لملتصوف سلطة الشفاعة يف نظر املؤمنني ،أي الشفاعة عند اللـه ،ولكن أيضا ،عىل
سبيل املثال ،الشفاعة عند السلطان .يف البدء اكنت الشفاعة ،ألسباب مقدسة وبالتدرجي
أصبحت الشفاعة تستغل من أجل منافع دنيوية ،ولعل هذا الوضع هو أيضا مبثابة
اعرتاف بالفضيلة.
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مداخالت املائدة املستديرة
أمحد زيك
يرس مؤسسة امللتىق أن ترحب بمك وهبذا احلضور الكرمي من املثقفني واألدباء .نرحب بالسيد رئيس جامعة
دمحم األول بوجدة ،والسيد املدير اجلهوي للثقافة ،والسيد مستشار وممثل دولة الكوت ديفوار ودولة مايل.
أهيا السادة ،يرسين استقبالمك يف هذا اليوم الهبيج مبناسبة هذه الندوة العملية املنمظة برشاكة مع
واكلة جهة الرشق يف إطار فعاليات الدورة الثانية لملعرض املغاريب للكتاب حتت عنوان « :التصوف
وثقافة السالم» ،يؤطرها ثلة من الداكترة واخلرباء املتخصصني ،الذين نشكر هلم جهودمه اجلادة ونسأل
اللـه تعاىل أن تمثر بالنجاح والتوفيق ومه  :السيد الدكتور موالي منري القادري بوتشيش ،أستاذ التعلمي
العايل جبامعة دوفني بفرنسا ،مادة املالية اإلسالمية ،وعضو جملس العملاء املغاربة بأوروبا ،ورئيس املركز
األورو-متوسيط لدراسة اإلسالم اليوم بباريس ،مدير مؤسسة امللتىق ،رئيس املركز املستقل للدراسات
اإلسالمية يف أوروبا واملتخصص يف الدراسات اإلسالمية والمتويل اإلساليم.
نرحب كذلك بالدكتور حكمي الفاضل اإلدرييس ،عضو املجلس العيمل بالدار البيضاء ،أستاذ الدراسات
البالغية والنقدية ورئيس شعبة الدراسات العربية بلكية اآلداب والعلوم اإلنسانية بمنسيك سيدي عمثان
بالبيضاء ،مؤطر بوحدة الدكتوراه حتليل اخلطاب الرسدي ،وعضو حممك مبجلة « قوت القلوب» التابعة ملركز
اإلمام جنيد للدراسات الصوفية بوجدة ،والذي سيكون عنوان مداخلته «أخالقيات السالم».
نرحب أيضا بالدكتور دمحم بنيعيش أستاذ التعلمي العايل بلكية اآلداب والعلوم اإلنسانية بوجدة ،خرجي
جامعة القرويني وجامعة دمحم اخلامس بالرباط ،حاصل عىل دكتوراه الدولة جبامعة عبد املالك السعدي
ختصص الفكر واحلضارة .درس ويدرس العقيدة اإلسالمية السنية ،فقه األحوال الخشصية ،عمل الكالم،
والفرق الكالمية ،عمل االجمتاع اإلساليم والتارخيي .مداخلته بعنوان «ضبط النفس ومسالك التحمك
لتحقيق السالم عند الصوفية» .نرحب بالدكتور بلقامس اجلطاري أستاذ التعلمي العايل بلكية اآلداب
بوجدة حاصل عىل دبلوم الدراسات املعمقة وهشادة الدكتوراه يف ختصص احلضارة اإلسالمية جبامعة
سرتاسبورغ دكتوراه الدولة ختصص األدب الصويف جامعة دمحم األول لكية اآلداب والعلوم اإلنسانية
ومداخلته حتت عنوان «إهسامات صوفية الريف يف بناء السمل املجمتيع».
خري ما نبدأ به آيات من الذكر احلكمي مع املقرئ يس أمحد دردور فليتفضل مشكورا :
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صدق اللـه العظمي
نفتتح ندوتنا مبداخلة «التصوف وثقافة السالم» ونستديع األستاذ منري ليقول لكمته.
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موالي منري القادري بوتشيش
بسم اللـه الرمحان الرحمي ،اللهم صل عىل سيدنا دمحم املليح صاحب املقام األعىل واللسان الفصيح،
وعىل آله وحصبه ملسو تسلميا.
السيد رئيس جامعة دمحم األول بوجدة ،السيد مدير الثقافة ،والسادة ممثيل الوفد اإليفواري واملايل،
نرحب بمك .السادة العملاء ،السادة املفكرين ،السادة املثقفني ،وممثيل املجمتع املدين .يف هذه التظاهرة
الثقافية والتواصلية والعملية ،وحبضور الوجوه النرية واملرشقة ،يسعد مؤسسة امللتىق ويرشفها التواجد
واحلضور معمك واملسامهة هبذه املشاركة الصادقة املفعمة باحملبة والتقدير ،ونشكر لمك طيب املعاملة
ومجيل احلفاوة واالستقبال .ونشكر السادة املرشفني عىل تنظمي هذه التظاهرة اهلامة واملفيدة ،ونمثن
جهودمك احلثيثة واجلادة ،اليت ال شك أهنا ستمثر النجاح والتوفيق إن شاء اللـه .إن هاته التظاهرة وإن
اكنت يف احلقيقة قصرية يف املدى والزمن ،لكن نرجو أن تكون نتاجئها ومثارها هلا معق ونتاجئ يف
اآلفاق يف مدينة وجدة ،عامصة الثقافة العربية هلاته السنة ،ويف جهة الرشق ،ال خيىف عىل أحد منا أن
هاته املنطقة تزخر برجاالت وطاقات مبدعة ،ومن زمخ ثقايف وحضاري عريق يطال لك املجاالت وامليادين،
مفزيدا من التألق واالزدهار هلذه اجلهة ولبايق اجلهات يف بلدنا العزيز حتت القيادة السامية لصاحب
اجلاللة امللك دمحم السادس نرصه اللـه وأيده.
إن الثقافة يه املشرتك القيمي األسايس للك تقدم وازدهار وارتقاء حضاري ،إذ بات من املؤكد اليوم أنه
ال تقدم وال منو اقتصادي إال باالهمتام واالعتناء بالرأمسال املعنوي ،الالمادي ،فالعالقة عضوية ووطيدة
بني الثقافة والتمنية .فالثقافة تشلك الرأمسال والركن األسايس يف التاكمل مع البعد الرويح واألخاليق ؛
إذ يتساءل أحد الباحثني ،هل الثقافة يه القمي واألساليب اليت يبتكرها االنسان حفسب أم أن هناك بعدا
روحيا للثقافة يمتثل بصفة خاصة يف القمي الروحية اليت يعتنقها االنسان ،وتؤثر يف سلوكه إىل جانب
أنواع أخرى من القمي مثل القمي امجلالية والفكرية ،وقد أمجع الدارسون عىل أن الثقافة العربية من أغزر
الثقافات العاملية من حيث املضامني واملجاالت واملظاهر والتجليات واألبعاد واألهداف واملرايم .واملوروث
الثقايف العريب واإلساليم ،وخصوصا األندليس الزال شاهدا عىل ذلك ،حيث استفاد الغربيون أميا
استفادة منه ومن احلضارة العربية اإلسالمية لكها ،وهنا نستهشد مبا قالته املسترشقة األملانية «زيغريت
هوناك» يف كتاهبا الهشري «مشس العرب ترشق عىل الغرب» ،وتقول « :ممصت عىل كتابة هذا املؤلف
وأردت أن أكرم العبقرية العربية وأتيح ملواطين فرصة العودة إىل تكرميها ،مكا أردت أن أقدم الشكر للعرب
عىل فضلهم الذي حرمهم من مساعه طويال تعصب ديين أمعى وجهل أمحق».
رمغ تقدم التكنولوجيا اليوم ،وتقدم وسائله وأدواته وآلياته ،وتقنياته يبىق الكتاب له وضع ممتزي ومسات
خاصة وحاجة رضورية ال ميكن االستغناء عهنا من أجل التعمل واملعرفة والثقافة والتثاقف ،ومجيع أصناف
التفاعل الثقايف داخل وبني األمم والشعوب واحلضارات ،ومن هنا تأيت قمية مثاره املعرفية ،فالكتاب خري
صديق ،فهو اكلبحر يغوص فيه القارئ يف األمعاق يبحث عن الكنوز الثقافية ليخرج مثقال بفوائد الفكر
الرايق .إن مؤسسة امللتىق العاملي للتصوف ،من بني اهمتاماهتا يف الدرجة األوىل ،الشأن الرويح
واألخاليق ممكارسة ومدارسة ،ويه بذلك هتمت بأحد الثوابت الدينية املغربية ،وهو التصوف السين ،أي
مقام اإلحسان أن تعبد اللـه بأنك تراه فإن مل تكن تراه فهو يراك ،مكا ورد يف احلديث املعروف ،حديث
جربيل هيلع السالم.
لقد رامك التصوف املغريب خالل تارخيه املجيد تراثا مخضا وزمخا من املعارف والدراسات ،والرجاالت
واملتون والقمي اإلنسانية والكونية ،ومازال الكتاب الصويف يف خمتلف اخلزانات الوطنية والعاملية خري
شاهد عىل املستوى العاملي الذي حققه يف النظم والتأليف واملضمون والقمي الروحية واألخالقية واإلنسانية،
ومهنا مثال كتب ابن عريب اليت ترمجت إىل عدة لغات ،وجالل الدين الرويم والغزايل ،ككتب عرفت اهمتام
الغرب وهذا يدل عىل أمهيهتا.
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اكن التصوف املغريب يف ارتباطه العضوي املتني ببقية الثوابت الدينية ميثل حصنا حصينا وسدا منيعا
ضد لك أصناف االخرتاقات اليت تروم زعزعة واستقرار البالد ،ووحدته وأمنه وسالمته ؛ ويرجع الفضل
يف ذلك لعملاء القرويني يف وضع التصوف كثابت من ثوابت اهلوية املغربية ،إىل جانب املذهب املاليك
والعقيدة األشعرية .وهو ما أشار إليه بن عارش يف منظومته «املرشد املعني يف عقد األشعري وفقه مالك
ويف طريقة اجلنيد السالك».

التصوف مكا عرفه كبار الصوفية نذكر مهنم اإلمام اجلنيد «التصوف هو التخلق بلك خلق إنساين
وترك للك دينء» ،ومكا عرفه صاحب كتاب القشريية «التصوف أخالق مفن زاد عليك باألخالق زاد عليك
بالتصوف» ،التصوف مكا عرفه الشيخ زروق يف كتابه العامل الفقيه قواعد التصوف ،له أكرث من 2 000
تعريف لكام أمجلت يف صدق التوجه إىل اللـه ،وهنا يظهر أن التصوف يشتغل باألساس عىل البعد
األخاليق ،اإلحساين الذي ميثل لب اإلسالم وحقيقته وروحه ،والذي جاء به الرسول ىلص اللـه هيلع ملسو
يف احلديث الرشيف الذي رواه أبو هريرة ،قال  :قال لوسر اهلل ىلص اللـه هيلع ملسو « :إمنا بعثت ألمتم
ماكرم األخالق» ،وهبا امتدحه احلق تعاىل يف كتابه العزيز« ،وإنك لعىل خلق عظمي» .لذلك ال جعب أن
تكون العالقة وطيدة محيدة بني التصوف والقمي اإلنسانية الكونية كقمي احملبة والسالم واالحرتام والتعايش
املشرتك والتآزر والتعاضد واإليثار .وهاته القمي لكها تعزز حتقيق قمية السمل والسالم ،فاملسمل من سمل
املسملون من لسانه ويده مكا ورد يف احلديث ،وكذلك مكا ورد يف كتاب اللـه عز وجل « :يا أهيا الذين آمنوا
ادخلوا يف السمل اكفة وال تتبعوا خطوات الشيطان ،إنه لمك لعدو مبني» .ويف خضم الطغيان املادي اجلاحم
يف عرصنا احلايل ،مت إقصاء وجتاهل اجلانب الرويح واألخاليق الزتكوي ،وبذلك مت التغافل عن تلبية
احلاجيات الروحية الدفينة يف اإلنسان حبمك تكوينه من جسم وروح ،مما جعله يفقد توازنه ،وأمنه الداخيل
وسالمته وامطئنانه .يقول العامل الفرنيس بيكسون « :ما أحوج العامل إىل وثبة روحية» ،ألنه أصبح طغيان
املادة ونيس اإلنسان تلبية حاجياته الروحية ،وبذلك استفحل التطرف املادي ،الذي أحضى يغرق الكثري من
الناس يف امللذات والهشوات واالسهتالك اجلشع بلك صوره وأشاكله ،إىل درجة أن القمي األخالقية صارت
عند هؤالء املعوملني جمرد سلع تسوق لالسهتالك حتقيقا لملصاحل الكربى ؛ مففهوم السالم أصبح جمرد
شعار يستخدم ليحصد األموال الطائلة ،والنفوذ األوسع مكا انترش الداء العضال ،املرض املزمن واملعدي،
داء التطرف الديين الذي يتسم أحصابه بمنط التدين املنغلق والفهم السطيح احلريف الضيق للنصوص.
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إن الفهم العميق للدين اإلساليم احلنيف ،ورس مقاصده الرشعية األخالقية ،وأحاكمه وكنه رسالته المسحاء
للبرشية مجعاء ،وبالمنوذج احملمدي الاكمل هو الكفيل جبمع شتات األمة وحتقيق اخلريية ،اليت أكرمه
اللـه تعاىل هبا وأهله لتحمل رسالة اإلسالم واملوعظة احلسنة والرمحة والسكينة والسالم ،وما أعظم وما
أروع المناذج اإلنسانية اخلالدة اليت امتدحها احلق وقدمها لنا يف كتابه العزيز ،مثل قوله تعاىل « :وعباد
الرمحان الذين ميشون عىل األرض هونا ،وإذا خاطهبم اجلاهلون قالوا سالما» .إن الرتبية اإلحسانية
تستأصل جذور الرش والكيد وأخالق السوء من أمعاق النفس البرشية وتزكهيا باألخالق احملمدية ،أمل يقل
احلق تعاىل « :قد أفلح من زاكها وقد خاب من دساها» ،وقال عز وجل « :أال بذكر اللـه تمطنئ القلوب»،
وهذه الزتكية والمطأنينة من آليات األمن والسالم الذايت الداخيل الذي يمتظهر يف السالم اخلاريج مع
األرسة واحمليط والعامل والكون أمجع.
من خالل هذه األخالق احملمدية الكرمية ،اكن الصوفيون واملسملون هبذا البعد الرويح عامليني أيمنا
حلوا وارحتلوا ،حمبوبني ينرشون بذور احملبة والرمحة والرفق واإلحسان ،دون عنف أو إكراه ،بل بالقدوة
احلسنة واملعاملة الطيبة .وهلم يف لوسر اللـه أسوة حسنة ،أمل يقف النيب جلنازة هيودي ،فقال الصحابة،
إهنا جنازة هيودي ،فقال الرسول ىلص اللـه هيلع ملسو أليست نفسا ؟ أمل يكن يتعامل مع الهيود حىت مات
ودرعه عند هيودي .وقول الرسول ىلص اللـه هيلع ملسو « :مازال جربيل يوصيين باجلار حىت ظننت أنه
سيورثه» ،مل يرش إىل اجلار أن يكون مسملا أو غري مسمل .إذا ،هنا تأيت مقاصد الرشيعة أن املعاملة البد
أن تكون معاملة الرمحة واحملبة واالحرتام .وبعض المناذج هلؤالء الصوفية ،يقول بن عريب يف وصاياه :
«افعل اخلري وال تبال فمين تفعله ،تكن أنت أهل له» .يقول الشيخ عبد العزيز الدباغ « :الرمحة نور ساكن
يف الذات يقتيض الرأفة واحلنان عىل سائر اخللق بدون استثناء» .أمل يقل النيب ىلص اللـه هيلع ملسو
يف احلديث القديس « :الرامحون يرمحهم اللـه ،ارمحوا من يف األرض يرمحمك من يف المساء» .ويقول
اإلمام أبو حامد الغزايل « :الرمحة التامة يه إضافة اخلري عىل احملتاجني ،وإرادته هلم عناية هبم ،فهبذا
سكنوا يف قلوب هؤالء هبذه املعاملة الطيبة» .سكنوا يف القلوب قبل أن يسكنوا يف البقاع واألمصار ،ألن
البعد الرويح لألخالق يشتغل به اإلنسان الذي هو حمور وجوهر ورأمسال المادي ،وقطب الروىح يف
لك إصالح وتمنية ،فهو مصام األمان من لك تعصب أو تطرف أو إرهاب ،وذلك لدحض الصورة القامتة
يف الغرب عن اإلسالم أو ما يعرف باإلسالموفوبيا ،فاإلسالم مهنا براء .ألن اإلسالم والسالم صنوان
مرتبطان ال ينفك أحدمها عن اآلخر ،وهبذا اإلشعاع الرويح واألخاليق ،والوسطية واالعتدال متكن املغرب
من نرش اإلسالم يف ربوع البلدان اإلفريقية واليت ال يزال تارخيها املعارص خري شاهد عىل ذلك .مما منت
أوارص احملبة والتعاون والتاكمل يف هذا العمق اإلفرييق العزيز ،وإذا كنا يف حاجة ماسة ،حنن وأجيالنا
الصاعدة إىل حتصني رويح وأخاليق وعقدي يك حنافظ عىل هويتنا الدينية ،اليت نكتسب هبا معرفة
لوجودنا وبقائنا ،فإننا حنتاج إىل حتصني ومتنيع ثقايف شبيه باحلافظة عىل هويتنا احلضارية والثقافية ؛
وحىت ال تبىق الثقافة بدون روح ،ال بد من حتصيهنا بالبعد األخاليق والرويح ،وعىل مشرتكنا الثقايف
العريق وسط الرياح العاتية اهلوجاء للعوملة ،اليت ال تعرتف بثقافة االختالف والتنوع ،وتروم أن تزج بنا يف
بنية ثقافية موحدة ،حتت شعر الثقافة المشولية املوحدة للعامل ،وتنسف ما عاداها من هويات دينية وثقافية.
اخلطر دامه وحمذق ألن العامل الغريب وصل إىل تطور هائل ويخسر لك األموال من أجل الرحب وحتقيقه
عن طريق اآلليات التكنولوجية واإلعالمية واملعلوماتية املعقدة إلغرائنا باملعلبات الصناعية واملصنوعات
الغذائية والثقافية ،ويطور آليات االستقطاب واإلدارة والتسيري واإلغراء لتيسري االبتالء واسهتالك الثقافة
املعلبة ،مبا يف ذلك ثقافة اجلنس واإلباحة وثقافة العنف بلك أمناطه وصوره ،من العنف الثقايف والرمزي
وغريمها .األمة اإلسالمية والعربية مطالبة مبواكبة عرصها ومسايرة ركب التمنية الثقافية واإلبداعية
واإلعالمية وغريها ،لكن مع جتنب السقوط يف التبعية العمياء للثقافة املعوملة املادية ،اليت تروم اهلمينة
والسيطرة وابتالع الثقافات اجلهوية والوطنية ذات اخلصوصيات واملمزيات التارخيية واحلضارية العريقة.
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مبا أننا حنرض هاته التظاهرة املمتحورة حول الكتاب املغاريب فعلينا أهيا السادة إعطاءه املزيد من االعتناء
بالتأليف والنرش واالهمتام باملضامني اليت ينبيغ أن حيملها سواء يف الكتاب املدريس التعليمي ،أو
الكتاب الثقايف واإلبدايع .فهذه املضامني ينبيغ أن تكون يه املشرتك الثقايف املغاريب والعريب ،الذي
جيمع ويوحد الشعوب املغاربية والعربية واإلفريقية واإلسالمية ،وهو ما يمسى الديبلوماسية الثقافية ودورها
يف تقريب الشعوب ،أي التمنية املتمسة بالتوازن بني ما هو مادي وما هو رويح ،وترسيخ الرتبية عىل
القمي نفوس الناشئة والشباب والنساء والرجال كقمية املواطنة اإلجيابية البناءة ،وقمية اإلبداع واالبتاكر،
وقمية المتسك بالثوابت الدينية والوطنية للتحصني العميق والمتنيع املتني ضد لك أشاكل االستالب الثقايف
واألخاليق واحلضاري وقمي الوسطية واالعتدال ،لدرء خماطر التطرف والعنف واإلرهاب عنا وعن أبنائنا
وأجيالنا الصاعدة ،وقمي التفاعل اإلجيايب املمثر مع عرصنا وحميطنا حىت نكون إجيابيني وفاعلني،
وإهساما منا يكون إهساما ممتزيا يف هذه احلضارة لنكون بذلك مشاركني يف ختليقها وأنسنهتا وتوازهنا
لتصبح مشرتاك إنسانيا وكونيا مبشاركة مجيع مكونات هذا العرص حتت رعاية السمل واالحرتام واألمن
والتعايش والسالم.
أمحد زيك
نشكر موالي منري عىل مداخلته القمية وندعو االستاذ حكمي الفاضل اإلدرييس ليقدم لنا مداخلته «أخالقيات
السمل».
حكمي الفاضل االدرييس
بسم اللـه الرمحن الرحمي وىلص اللـه ملسو وبارك عىل سيدنا دمحم وآله وحصبه أمجعني .الشكر موصول
هلذا الفضاء املغاريب للكتاب وملؤسسة امللتىق .السيدات الفاضالت ،السادة األفاضل ،اإلخوة املشاركون
يف هذا اللقاء الثقايف والفكري.
يف إطار جتربة التصوف ،فهذه املائدة العملية مكا رأيمت صوفية بامتياز ،والتصوف صفاء وال مقارنة بني
اإلسالم سوى الصفاء .لعل أول سؤال طرح عىل مستوى وجودي رفيع هو سؤال السمل ،وذلك هو أنه ملا
أرادت إرادة احلق أن جتعل هذا اإلنسان خليفة يف هذه األرض ،نوقش هذا األمر عىل مستوى عال ،وهو
مستوى مالئيك فاكن اخلطاب موجها لملالئكة « :إين جاعل يف األرض خليفة» ،فاكن جواب املالئكة مكا
تعملون هو هذا السؤال االستفهايم « :أجتعل فهيا من يفسد فهيا ويسفك الدماء وحنن نسبح حبمدك
ونقدس لك» ،أي أن اخلليفة لن يكون مساملا ،سيكون خليفة عنيفا فلذلك النظر يف هذا املوضوع جيب أن
نرجع إليه يف أوليته ،مفوضوع السمل والعنف نوقش عىل هذا املستوى ،واكن اجلواب اإلهلي لملالئكة هو
ردمه إىل العمل اإلهلي قال « :إين أعمل ما ال تعملون» ؛ من هنا مكا يقول السادة الصوفية أن مسألة معرفة
اإلنسان ومعرفة األمن والسمل والعنف أمر متصل بالعمل اإلهلي.
من هنا اكن من أولويات السلوك الصويف ،أن معرفة اللـه واجبة وأن معرفة اللـه قامئة يف لك ما يتعلق
بشؤون األرض ،إال أن هذه املعرفة عند الصوفية مكا تعملون يه معرفة متصلة بصفة إهلية عمظى ويه
صفة الرمحانية ،فال ميكن أن نتلكم عن معرفة دون رمحة ،لذلك فملا وصف اللـه تعاىل حمكه وتدبريه هلذا
العامل وصفه من هذا املستوى «الرمحن عىل العرش استوى» ،واالستواء هو احلمك والتدبري ،أي أن اللـه
استوى رمحانا ،ومل يستو جبارا أو قويا ،أو غريها من الصفات ،من هنا ال ميكن أن نتلكم عن املعرفة دون
وجود الرمحة ،معرفة بال رمحة سلطة وعنف ،فبذلك وجب النظر إىل املسألة من هذه الزاوية .القرآن الكرمي
ميلء هبذه اإلشارات «الرمحن عمل القرآن ،خلق االنسان عمله البيان»« ،وعباد الرمحن الذين ميشون عىل
األرض هونا ،وإذا خاطهبم اجلاهلون قالوا سالما» ،فلكمة رمحان تتكرر يف القرآن مرات ومرات ليك
تؤسس هلذه العالقة املتصلة بني املعرفة والرمحة.
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ملا أراد اللـه أن يعمل سيدنا موىس ويزكيه ويرقيه ،عرفه باخلرض ،العبد الصاحل ،وملا أراد اللـه أن يصف
اخلرض هبذه املعرفة قال « :فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رمحة من عندنا وعملناه من لدننا عملا» ،فقدمنا
الرمحة عىل العمل ،لذلك ال ميكن أن نؤسس ألي معرفة دون أن تكون مقرتنة بالرمحة .إن السنة يف التجربة
الدينية ويف عرض النص القرآين والنبوي مؤسسة عىل رفع احلرج وعىل النذر «وما جعل عليمك يف الدين
من حرج» .اكن يؤسس أيضا السمل ألول نقطة دم سالت عىل األرض بني أخوين لسيدنا آدم هيلع السالم
قابيل وهابيل ،قال تعاىل « :واتل علهيم نبأ ابين آدم باحلق» ،هذه أوليات البد أن نعرفها يف املعرفة ،ال
ميكن أن نتلكم عن العنف والسمل دون أن نتلكم عن األولويات والوجود اإلنساين« ،إذ قربا قربانا َف ُت ُقِّب َل من
اآلخ ِر َق َ
ها َو َ ْ
َ
طت إىل َي َد َك
ل ُي َت َقَّب ْل ِم َن
َأ َح ِد ِ َ
ال َلَ ْق ُتلَنَّك »...العنف .قال «إَِّنَا َي َت َقَّب ُل اللَّـ ُه ِم َن املتقني َلَ ِئ َب َس َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
لِ َت ْق ُتلَ ِن َما أ َنا بباسط َي ِديَ ِإل ْيك ِل ْق ُتلك إ ِِّن أ َخ ُ
اف اللَّـ َه َر َّب العاملني إ ِِّن أريد أن َت ُبو َء بإمثي وإمثك فتكون
صابِ النار وذلك َجزَاء َّ
الظ ِ
الِنيَ» (سورة املائدة).
من َأ ْ َ
السمل هو أن ال تقتل ،فالقتل هناية العنف ،والتطرف نربطه هبذا املصدر األول الذي هو القتل .إن املبدأ
األول يف السمل أال تقتل ومن يقتل هو الذي حيمك يف السلوك الرتبوي وهو الذي ميارس العنف ،إال اللـه
تعاىل وذلك راجع إىل صفة سلوكية نفسية ،والعلة يف ذلك عدم وجود تطابق عند اآلدميني .فالسمل ليس يف
املطابقة وإمنا السمل أن نتعامل مع اآلخرين مع اختالفهم وانفصاهلم عنا .السمل ليس أن تكون نخسة عين
أبدا ،وقال اللـه يف حق سيدنا ابراهمي «يا نار كوين بردا وسالما عىل سيدنا ابراهمي» ،النار بقيت نارا
ولكهنا ال حترقه ،مل يغري اللـه طبيعة النار .فاآلدميون طبائع خمتلفة يبقون عىل طبائعهم لكن ال يقتلون وال
ميارسون العنف ،هذا هو األصل .لقد أثبتت التجربة أن السلوك يف اإلسالم أن تتبىن وتدمع هذه األسس،
ويف السلوك الصويف هناك مبدأ عدم اإلناكر ،ويقولون من اتسع عمله قل اعرتاضه وإناكره ومن قل عمله
كرث اعرتاضه .أيضا من أصول الرتبية عىل السمل ،النسيان أن ننىس فلذلك أغلب الذين يكونون عنيفني
مه الذين تكون هلم ذاكرة قوية ال ينسون أبدا ،ينتقمون .السمل أال تتعمل أال ترسع يف إصدار األحاكم،
واستدالل الصوفية بقوله تعاىل « :هو اللـه ال إله إال هو امحلد له يف الدنيا واآلخرة ،وله احلمك وحده فال
جيوز لعبد أن يستأثر باحلمك فال رجوع إال إىل اللـه وال حمك إال للـه تعاىل» .من أسس السمل أيضا العالية
العدل وهو إمس رضوري للعامل ،أي أن العدل املخلوق به يف العامل «إن اللـه يأمر بالعدل واإلحسان»« ،يا
أهيا الذين آمنوا كونوا قوامني للـه هشداء بالقسط ،وال جيرمنمك شنآن قوم عىل أال تعدلوا ،اعدلوا هو أقرب
للتقوى واتقوا اهلل إن اللـه خبري مبا تعملون».
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إن السالم هو املبدأ األول يف الرتبية حقيقته ال تفعل ،ويف عدم الفعل فعل ،أمجل يشء يف السلوك الرتبوي
أال تفعل فإذا توقفت عن الفعل فأنت فاعل يف احلقيقة فعال سيكون له األثر املبارش عىل تغيري السلوك،
إن املسمل ال يفعل يك ال يعىص ألنه يف عدم فعله ينصاع .يقول النيب ىلص الـله هيلع ملسو « :إن أحبمك
إيل أحسنمك أخالقا املوطوئن أكنافا الذين يألفون ويؤلفون  ،وأبغضمك إىل اهلل املشاءون بالمنمية املفرقون
بني األحبة امللمتسون للربآء العنت» ،لذلك ال يفهم السمل إال بضده وهو العنف ،فالعنيف هو الذي يريد أن
ميلك اآلخر وأن ينيف وجوده ،ألن العنف سيادة وسلطة ،ويف قوله تعاىل « :ولقد آتينا داوود منا فضال يا
جبال َأِّو ِب معه والطري َو َألَنَّا له احلديد» ،وهذه الليونة يه املعرب عهنا يف قوله تعاىل وصفا للنيب ىلص
الـله هيلع ملسو « :فمبا رمحة من اللـه لنت هلم».
إن السمل يوجد يف اإلنسان عىل درجات خمتلفة حىت ال يعتقد أن أحدا سيأيت بسمله لآلخر ،وهذه مشلكة
غاية يف اخلطورة مبعىن أن هناك أناس يعرفون السمل وهذه يه املعادلة اخلاطئة املغلوطة اليت أشار إلهيا
األستاذ موالي منري قبل قليل ،وإمنا ذلك تابع للنفس ودرجات استعدادها عىل حد قوله تعاىل « :ونفس
وما سواها فأهلمها جفورها وتقواها» ،أي أن السمل ليس مبدأ خيضع صاحبه لرتبية سملية ،هذا هو الذي
تفتقده وهذا هو الذي جيب أن يؤسس هيلع العالقة االجمتاعية والبرشية .إن التصوف حيمل مرشوعا تربويا
عىل السمل ،وهو أال ميثل سلطة .إن السمل يتعمل وإن اكن يف األصل عملا إهليا وهبيا .إن العنف ال ميكن
حموه وإزالته بصفة مطلقة وإمنا ندفع عهنا بعنف أقل منه وهذا يدخل يف باب درء املفاسد وجلب املصاحل
عند الفقهاء وعند األصوليني.
إن أصل العنف هو الغضب أو بإشارة أخرى أي الشعور بالذات ،وباملعرفة واالمتالك لذلك جاء اخلطاب
النبوي مبارشا ،ال تغضب ،...ألن الغضب هو الذي يفتح باب العنف ،وال ميكن التحمك فيه وهذا يقتيض
تربية ومرانا وممارسة لذلك اكن أول لقاء للويح للنيب (ص) عندما قال له اللـه تعاىل ،اقرأ ،قال ما أنا
بقارئ ،فنىف القراءة أي نىف املعرفة أي التحمك ونىف السلطة ،فال سلطة له ،جفاء اخلطاب اإلهلي «اقرأ
بامس ربك الذي خلق ،خلق اإلنسان من علق اقرأ وربك األكرم الذي عمل بالقمل عمل اإلنسان مامل يعمل»،
وهذه إشارة نبوية غاية يف الدقة .ما أنا بقارئ ،مل يقل ماذا أقرأ ،نىف القراءة والنيف هو اخلروج من دائرة
السلطة والتحمك ،أي من العنف ،والدخول يف السمل مبارشة.
وأخريا تقتيض الرتبية عىل السمل عدم املقارنة ألن املقارنة فهيا دامئا تعظمي للذات لذلك قال اللـه تعاىل :
«وال تمتنوا ما فضل اللـه به بعضمك عىل بعض» لذلك لك من يقارن يدخل إىل العنف ،وهذا هو الذي جعل
إبليس يدخل إىل العنف وإىل الرصاع ،أنه قارن بينه وبني آدم ،أنا خري منه خلقتين من نار وخلقته من
طني ،فاكن اخلروج من رمحة اللـه والطرد ،واكن مرشوع إبليس ،مرشوع التصدي والعنف ضد اآلدميني،
وهو مرشوع مازال حيا حلد اآلن.
أهيا االخوة الكرام ،هذه عبارة عن حمطات اقتبسهتا من قراءيت املتواضعة واخلاصة للخطاب الصويف
وللنصوص الصوفية ،اليت إن حص القول يه املعربة عن أخالقيات السالم ،فالسلوك الصويف منذ بدايته
إىل هنايته ينهتي باحملبة واملعرفة ،ويبدأ باليقظة ،أنا أقول إن العامل اليوم يف حاجة إىل يقظة ،لقد غفل
العامل ونام يف سبات معيق ،هذا السبات سببه غياب احملبة احلقة القامئة عىل الرمحانية وغياب السلوك
الرتبوي ،وهذه اليقظة .فاليقظة يه أول قدم يضعها الصويف يف سلوك الطريق القومي ،واستدل الصوفية
بقوله تعاىل« :إمنا أعظمك بواحدة أن تقوموا للـه» ،فالقيام أي اخلروج من الغفلة وأن نرى حوالينا أن الذي
هيم هو بناء اإلنسان ،والذي هيم هو بناء السالم.
أمحد زيك
نشكر الدكتور عىل مداخلته القمية .وأعيط اللكمة اآلن للدكتور ميشيل هتاو شان ليليق مداخلته بعنوان :
«الفضائل النبيلة للصوفية يف ثقافة السمل» ،فليتفضل مشكورا∙
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الدكتور ميشيل هتاو شان
بسم اللـه الرمحن الرحمي .إنه ملن دوايع خفري أن أليق هذه احملارضة .يف الواقع ،إنه حوار ومشاركة
ملساري الذي استطعت من خالله أن أيع املزايا املتعددة للصوفية .عىل غرار مجيع الطلبة ،أردت أوال
وقبل لك يشء ،أن أدرس وأتلقن العمل .حصلت عىل هشادة دكتوراه يف عمل األحياء وأخرى يف العلوم،
وكذلك يف المتويل وعمل النفس ...لكن مجيع هاته الهشادات ليست ذات أمهية كربى ،ألنين اكتشفت ،رفقة
األساتذة الكبار ،ما أدعوه اليوم بعمل القلب ...الصوفية .عايشت البوذية والطاوية ملا يزيد عن أربعني عاما
قبل أن أتوصل إىل الصوفية ،وما كنت أستطيع التعمق أكرث يف املعرفة القلبية هذه وجدواها العظمية
لوال سيدي محزة وسيدي مجال وسيدي منري ،ولوال حضور الفقهاء وكبار األساتذة .لقد مقت بتأسيس
«دائرة ُّ
تفكر األمم» سنة  ،1994حيث طورنا برناجمني دراسيني  :دكتوراه يف جمال إدارة السالم ،وأخرى
خمصصة للحاكمة الدولية للتمنية املستدامة .بفضل األساتذة الكبار تلقنت املعرفة القلبية وبفضلها ،متكنت
من تطوير برناجم حول املعارف .هناك أربعة أنواع من املعارف .توجد ،يف املقام األول ،املعارف ا َ
حملَّملة
واملعارف املُ َقا َرنة %95 .من الرباجم مبنية عىل هذين النوعني من املعارف ،ويمت تدريهسا يف اجلامعات.
يف املقابل ،هناك نوعان آخران من املعارف  :املعرفة الوجدانية واملعرفة التوليدية اللتان تطورتا بفضل
املعرفة القلبية .هاتان األخريتان ال تكتفيان بقول  :أنا أملك السمل ،أنا أعزز مبادئ السمل ،أنا أطور السمل،
أنا أقل غضبا ...ال .هناك تطبيقات أساسية أخرى للعمل .احملااكة عىل سبيل املثال ،مبعىن حمااكة
الطبيعة ،وكذا حمااكة اإلنسان وطريقة َت َفُّكرِه وتفكريه .إنه عمل املستقبل ،الذي سيمت تطويره يف إطار
سى بالذاكء االصطنايع ،آلة التعلمي وتطبيقات أخرى ستعيط لإلنسان أمهية مقارنة مع ما مل
ما ُي َ َّ
يمت تطويره بعد .لقد اشتغلت عىل هذين الربناجمني يف األمم املتحدة لفائدة الدبلوماسيني وكبار رؤساء
الرشاكت .اكن هذان الربناجمان نتيجة لتفكري منبثق من املعرفة القلبية.
النقطة الثانية اليت أود أن أتوقف عندها ختص املغرب باألساس .منذ عامني فقط ،بدأنا نهشد ما نمسيه
احتفاال بشعائر األجداد يف قلب منمظة األمم املتحدة وداخل منمظة اليونيسكو .كيف نشأ هذا االحتفال ؟
رس هذا
إذا ما نظرنا إىل التطور الذي تعيشه الصني ،فأول سؤال يتبادر إىل خلد لك باحث ومفكر هو ُّ
التطور الرسيع .ومن أمه اإلجابات اليت ميكننا تقدميها يه أنه يف خضم هذا التطور ،هناك دامئا احرتام
أخشاص النسيج املجمتيع األكرب سنا .ويف املغرب أيضا ،لديمك يف الصوفية ساللة عريقة تشلك الركزية
األساس ليشء ثابت ال يتغري .إذا ،فعمل القلب ال يهسم يف تعزيز أخالق شعب فقط ،ولكن أيضا يف
تطوير تكنولوجيات املستقبل اليت سنكون يف حاجة ماسة إلهيا .أود أن أتشارك معمك شيئني مهمني :
أوال ،املالحظة حول السمل .منذ أكرث من أليف سنة ،وحىت أيامنا هذه ،ال تزال احلرب قامئة .بل ويف بعض
املناطق ،جندها أكرث حدة وفوضاوية مما نستطيع ختيله .بيمنا يحمط  %99من الناس إىل إرساء السمل.
فأين تمكن املشلكة ؟ هل حنن فقط منقادون يف ثقافة تعلميية ،ويف نظام ثابت ينتج احلرب باسمترار ؟
إذا نظرنا إىل تطورنا اليوم ،ما هو موعود وما هو منترش هو الذي يمكل احلرب .حىت بالنسبة لألخشاص
الذين حياربون من أجل السالم وضد احلرب .هناك دامئا يشء ما ضد يشء آخر ...ويف خضم لك هذه
العملية ،يوجد ما نمسيه مصادر التنافس والتباري والتضاد بني األشياء.
ما الذي حنتاجه يك نصبح قادرين عىل قلب أو تغيري هذا المنوذج املعياري ؟ لقد مت نسيان الصوفية :
مل تلق انتشارا واسعا .يف حني أنه يف الصوفية ومعارف القلوب ،ميكننا أن نعاود العثور عىل األخالق
واآلداب والعلوم السببية ،ودروس احلمكاء .أولئك الذين عاشوا قبلنا ،الذين نمسهيم آباؤنا وأسالفنا ،إخل.
جند لك هذا يف املعارف القلبية .وبالعودة إىل ما تعملته عن احلقائق النبيلة ،تعملت من حديث أن للـ ِه
ثالمثائة صفة ،وأنه إذا ما اتسم خشص بصفة واحدة من هذه الصفات يكون مآله اجلنة .يف البوذية ،توجد
صفة واحدة تلخص لك املهناج البوذي ،أال و يه  :الضمري ،الضمري ،الضمري ...يف الصوفية ،توجد لكمة
تعرب عن احلب جتاه اللـه وجتاه لك خملوق يف اآلن ذاته ،هاته اللكمة يه  :الرتامح.
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ما املهم فميا نطلق هيلع احلقائق األربع يف البوذية مكا يف الصوفية ؟ إهنا الطريقة اليت تحمس لإلنسان
بأن يفكر ،وأن يسرب أغوار نفسه حبثا عن اجلوهر يك يتسىن له فهم معلية التفكري هذه .احلقائق األربع
للصوفية ،يه وجود الرتامح .الوالدة ترامح ،احلب ترامح .يف داخلنا ،لك تغيري هو ترامح .احلقيقة األوىل
إذن يه وجود الرتامح .احلقيقة النبيلة الثانية يه أصل وأسباب هذا الرتامح ،لكن األصل صار نسيًا
منس ّيا .دعوين أقدم لمك مثاال  :عندما تعضوا بأسنانمك عىل شفاهمك ،ال تقول الشفة أبدا  :سأنتقم من
األسنان .هذا يعين أن احلب هو مثل كيان واحد .األمر مشابه عندما يكون عليك أن محتل شيائ ثقيال،
إذا آملتك يدك اليرسى ،فيدك الميىن تتحمل ثقلها .هذا يعين إىل حد ما أن هناك حبا اكمنا بداخلنا وهو
الرتامح الذي نسيناه .أصل هذا الرتامح جيب أن يبلغ أقىص حد ،يعين أنه جيب علينا أن حنب بعضنا
البعض وحنس برضورة اآلخر يف حياتنا .ال أحد غريب عن اآلخر ،حنن والعامل واحد .احلقيقة النبيلة
الثالثة يه حتقيق هذا الرتامح ؛ وهذا يأيت تقريبا من تلقاء نفسه .إذا حاولنا أن نفكر بعمق ،سنبلغ احلب
األبدي ...امجلال األبدي ...السعادة الرسمدية .هذا اإلجراء يحمس لنا بالتفكري مطوال يف معرفة القلوب.
ما يه السبل اليت جيب أن نسلكها حىت نصل إىل حتقيق هذا الرتامح ؟ نعد تقريبا عرشة عوامل أو
إعدادات جندها يف سور متعددة من القرآن .سأكتيف بذكر إثنني أو ثالثة .إحداها يمت تطبيقها بشلك كبري
يف املغرب ،إنه الكرم ؛ الرتامح بإكرام اآلخر .وثانهيا ورثمتوها عن أسالفمك ،سواء يف التصوف أو يف
احلمك ،إهنا األخالق .وتوجد أخرى ،من بيهنا احلمكة ...لك هذا يشلك مسلاك من مسالك الصوفية اليت
ميكنمك اتباعها لك يوم .يف لك مرة تعون فهيا هذا ،ستعاودون النظر يف تلك العملية إلصالح املشلك.
سأعيط مثاال بسيطا حول هذا  :امجليع غالبا ما يغضب ،ونقول إن الغضب نصيح سوء ،إخل .كيف حنل
هذا ؟ ستفهمون املبتىغ من هذه احلمكة العادلة .يعين  :الغضب ،هو أن تؤذي نفسك بسبب غلطة اآلخر،
ما إن حتلوا هذا حىت تعطوا لألمر قميته احلقيقية.
هذه يه احلقائق األربع اليت جندها غالبا ،وما أثر يف نفيس كثريا يه «سورة ياسني» اليت تعترب جوه َر
القرآن نفسه يف اآلية اخلامسة والمثانني .من هنا قررت أن أركز يف دراسايت وأحبايث عىل الرتامح.
ويف البوذية ،نتحدث عن جوهر اجلوهر  :ما يتبىق وال ينتظر إال االزدهار .إذا ،ما الذي تعملته يف اآلونة
األخرية ،وخاصة يف املعرض املغاريب للكتاب ؟ عبارات لطيفة ،لقاء مع خشص ،حوار مع كتاب ،القراءة
ألجل معمل ،القراءة ألجل أطفال ،القراءة ألجل لك من اكن حارضا ،تستطيع أن تغري حياة أحدمه∙ اليشء
الثاين الذي أود أن أشاطره معمك هو أن لك فعل ترامح هو فعل سالم ،سالم جتاه اآلخرين ،سالم مطلق.
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االستنتاج األخري  :إذا مل يكن هناك وجود للسالم يف ثقافتنا ،فذلك ألننا نسينا أننا ننيمت إىل بعضنا
البعض ،وأن الواحد منا يمكل اآلخر .إننا ننتظر بفارغ الصرب تطور الصوفية والعمل واملعرفة القلبية
وانتشارها يف دول أخرى ؛ ألن الصوفية واإلسالم ليسا حكرا عىل املسملني فقط ،بل ميتان بصلة إىل لك
أولئك الذين اختذوا من السالم ضالهتم .نرجو من خالل هذه املقدمة أن يسود السالم العامل ،وذلك عندما
حتل سلطة احلب والرتامح حمل حب السلطة ،وسيأيت هذا برسعة ألن مجيعنا يعمل أن السياسة مؤقتة،
وأن العمل متقلِّب ،لكن الدين واإلميان والرتامح حقائق تتسم بالدميومة.
أمحد زيك
أتقدم بالشكر اجلزيل للسيد ميشيل هتاو شان عىل هشادته النابعة من القلب ،وأعيط اللكمة للفنان عبد
املالك ليقدم مداخلة بعنوان «الصوفية واملجمتع».
عبد املالك
بسم اللـه الرمحن الرحمي ،والسالم عليمك ورمحة اللـه تعاىل وبراكته.
مساء اخلري لمك مجيعا .سيدي منري ،إخواين ،أخوايت .سيدايت ،ساديت .عادة ،عندما ُيطلب مين اإلدالء
مبداخلة ،أفضل أن أحيك مساري الذي جيسد مدى تأثري الصوفية عىل جممتع غريب ،ألهنا قصيت أنا.
حط والداي رحاهلام يف فرنسا خالل السبعينيات من القرن املايضُ .ولِدت يف باريس ،وبعدها ،افرتق
والداي ومها ال يزاالن شابني ،فرتعرعت يف سرتاسبورغ ،يف إحدى األحياء املهمشة ،حيث تمتركز أغلب
املشالك االجمتاعية اكلبطالة واالحنراف ،إخل .هكذا أصبحت منحرفا .لقد كربت يف عائلة اكثوليكية ،و ُولِدت
اكثوليكيا يف األصل .كنت أبدي اهمتاما كبريا باملدرسة واملعرفة منذ نعومة أظافري ،ما خلق يل نوعا من
التناقض ،ألنين كنت تمليذا جنيبا ومنحرفا يف الوقت ذاته .باختصار ،كنت أعيش حياة مزدوجة ال يتوافق
فهيا داخيل مع ما يعكسه مظهري اخلاريج .ومبا أننا كنا عرضة يف احلي لعدة مشالك ،اكن من الطبييع
أن خنوض مواجهات مع الرشطة .مات إثنان من أقاريب إثر هذه املواجهات .لكن بسبب املخدرات أيضا،
مات صديقان يل نتيجة جرعة زائدة أمام عيينّ  .مواجهيت مع املوت واملعاناة يف سن مبكرة اكنت سببا
يف حصوة مضريي .ورسعان ما انصب لك تفكريي عىل مفهوم الروحانية ،ألن مسيحية واكثوليكية والدي
مل جتد إجابات شافية لتساؤاليت .يف الوقت نفسه ،حدثين أناس يف احلي عن اإلسالم .أحسست حيهنا
مكا لو اكن اإلسالم ديانيت الفطرية.
لألسف اكنت هذه الديانة مجيلة من اجلانب النظري ،لكنين مل أستطع أن أملس ذلك يف اجلانب التطبييق.
اكنوا يشيدون مبزيات الرسول ،إخل .لكن ما كنت أراه يف الواقع هو الطريقة اليت يعيش هبا هؤالء الناس
واليت اكنت متنافية متاما مع ما يقولونه .ما قدموه يل اكنت نظرة عن اإلسالم ،نظرة تقيص اآلخر ،نظرة
شعارها « :إننا عىل الرصاط املستقمي ،وإن اآلخرين ليف ضالل مبني ،إخل .».كنت أعيش هذا التناقض :
تمليذ جنيب صباحا ،وفىت منحرف مساء .يف الوقت نفسه ،كنت أكتب نصوصا ،واكن لدي اجنذاب حنو
اإلسالم .لكن لك املوازين انقلبت عندما تويف فرد من أفراد عائليت .فهمت حيهنا أن االحنراف طريق آخره
مسدود ،وأن املطاف سينهتي يب إما ميتا ،وإما نزيال يف مصحة نفسية ،وإما مجسونا .ومع ذلك ،عانقت
هذا التصور املزدوج لإلسالم ،والذي اكن متعارضا لك التعارض مع الدين اإلساليم احلق يف مكنونه
وجوهره ،ومع ما نستطيع أن نعيشه يف حياتنا اليومية .حىت أين أصبحت نوعا ما مثملا يمسونه اليوم،
يف اإلعالم ،باملتطرف واملتشدد ،إخل .هكذا أصبحت ،أحسست أن شيائ ما مل يكن صائبا ،لكن يف الوقت
ذاته راودين شعور بأنه جيب عيل أن أحذو حذو اآلخرين ،وهذا ما فعلته يف هناية األمر .هذا التصور
االزدوايج لإلسالم دفعين للقيام مبواعظ دينية يف شىت أرجاء أوروبا .وإبان ذلك ،بدأ بعض أصدقايئ
بالذهاب إىل سوريا والعراق ألهنم أرادوا الدفاع عن اإلسالم ،إخل.
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ذات يوم ،حدثين صديق عن الصوفية ،وأخربين أنه إذا ما أردت أن أعرف ما هو اإلسالم حقيقة ،فعيل أن
أعرف روح اإلسالم وكهنه أوال ؛ أي الصوفية .بدا األمر غريبا بالنسبة إيل ،السميا أن الناس احمليطني يب
اكنوا ال ينفكون يتحدثون عن العنف .قيل يل إن اإلسالم سالم وحب .فوجدت نفيس أواجه متناقضة أخرى.
فبدأت أقرأ إذن عن الصوفية ،بدأت أقرأ كتابات األمري عبد القادر اجلزائري ،وابن عريب ،واإلمام الغزايل.
اجتاحتين مغامة حزن كثيفة ،وأحسست أنين ُولِدت يف احلقبة غري الصحيحة .أحسست أن الصوفية وىل
زماهنا وأحضت من املايض املنيس ،إىل أن بني يل صدييق العكس .فقد حدثين عن إمام يعمل اإلسالم
عىل املهنج الصويف .أخربين أنه اكن إماما حبق وأنه يقطن باملغرب .ومبا أنين كنت باحثا عن احلقيقة،
شددت رحايل وقصدت هذه املنطقة يف رشق املغرب ،يف «مداغ» حيث توجد الزاوية البوتشيشية .جئت
ورأيت سيدي محزة الذي استقبلنا...
يف الطائرة ،طرحت عىل نفيس أسئلة كثرية حول الرصاع السيايس والرصاع ضد اآلخر ،إخل .لك هذه
األسئلة شتتت ذهين متاما .وحاملا وطأت قدماي باب الغرفة ،استقبلنا سيدي محزة ،مث قال هذه امجللة
اليت قلبت حيايت رأسا عىل عقب « :هنا ،ال ماكن للسياسة .هنا ،يوجد فقط حب امجليع دومنا استثناء».
كنت قد جئت بنظرة مغلوطة ،مبفاهمي وقناعات محتل مجيع األخطاء واملسؤوليات للدولة ،وللرشطة ،لفرد
أو آلخر .فإذا يب ألتيق رجال صار شيخا يل .أدركت ساعهتا أنه مل يسبق يل أن تساءلت معا أمحتله
أنا من مسؤولية ؟ وما الذي أستطيع أن أفعله حىت أغري األمور إىل األفضل ؟ بعدها ،بقيت هنا أدعو
وأصيل ،وأقرأ القرآن .كنت أتلىق تدرجييا هذه الرتبية حيث يعملوننا حب اللـه ورسوله الكرمي ،و أن هذه
احلقيقة مل تكن لك ما مسعته طيلة هذه السنوات ،ولكهنا سلوك وترصف .جفأة ،فهمت أنه عىل لك مسمل
أن يكون مسملا للبرشية مجعاء ،سواء أاكن الناس مؤمنني أم ال .فهمت لك هذا يف حلظة واحدة ،لقد
عشت جتربة ال ُتص ّدق يف بلدمك الساحر ،املغرب .كنت بعيدا عن موطين ،وبدأت أفهم حقائق األشياء.
هلذا قررت أن أرشع يف الكتابة عن مساري ،معا عشته ،عن العالقة اليت ربطتين بشييخ وسائر أفراد
العائلة البوتشيشية .ما عشته اكن استثنائيا .بدأت أكتب انطالقا من هذا املنظور .ما حدث هو أنه رويدا
رويدا ،فهمت ما اكن يلقنين إياه معيمل .بدأت أفهم أنه إذا أردنا تغيري األشياء إىل األفضل ،جيب علينا
أن نبدأ حبب أوطاننا أوال ،وحبب املاكن الذي ترعرعنا فيه .بفضل اإلسالم والطريقة القادرية البوتشيشية،
بدأت أحب وطين فرنسا ،وبدأت أفهم أن فرنسا يه وطين .كتبت أمورا كثرية وفعلت أشياء عديدة يف
هذا الصدد ،ما قادين إىل السفر حول العامل .أصبحت فنانا مهام يف فرنسا أمثل قمي هذا البلد .قيل يل
أنك عندما تعانق اإلسالم ،ستبتعد عن لك أشاكل الوطنية .لكن هذا غري حصيح .بتطبيق مبادئ الصوفية
وتعالمي اإلسالم ،أحببت وطين ،ومجيع الاكئنات ،وغريت من سلويك جتاه نفيس وجتاه اآلخرين∙ نمظت
حفالت موسيقية يف مجيع بقاع العامل  :اليابان ،الواليات املتحدة األمريكية ،أمرياك الالتينية ،إخل.
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مل أكتف بتقدمي القمي اإلجيابية والكونية فقط ،لكنين قدمت أيضا قمي اإلسالم ،قمي احلب واالحرتام،
واحلوار ...واليت اكنت عكس ما يروجونه عن اإلسالم اليوم ،أو ما يدعون أنه إسالم بيمنا هو العكس
متاما .بدأت أقول للجميع ،أيمنا حللت وارحتلت ،أن التعلمي واملعرفة مهامن بالفعل ،لكهنام ال يكمتالن دون
اجلانب الرويح .وقد كنت خري مثال عىل ذلك ،حيث كنت طالبا جمدا يف شبايب ؛ فقد درست الفلسفة
واألدب الكالسييك ،لكن هذا مل مينعين من الوقوع يف اخلطأ ،حيث احنرفت عن املسار القومي لإلسالم،
ورأيت العديد من أصدقايئ يذهبون للقتال يف سوريا والعراق أو غريمها .ومن يعمل ما كنت سأصبح اليوم
لوال اكتشايف لروح اإلسالم  :الصوفية والطريقة البوتشيشية ؟ كنت سأكون غالبا يف بؤرة من بؤر الزناع
يف الرشق األوسط ،أدعو إىل عكس ما أىت به اإلسالم وأنا أحسب أنين ُأحسن صنعا .إذن بدأت أقول
إن املهم يمكن يف الرتبية والروحانية.
مؤخرا ،وأنا أواصل هذا املسار وهذا العمل رفقة شييخ اجلديد سيدي مجال ورفقة سيدي منري ،توصلت
إىل االستنتاج اآليت  :احلديث عن الروحانية يشء رائع ومهم بالطبع .لكن عن أي روحانية ينبيغ أن
نتحدث ؟ ينبيغ هلذه الروحانية أن تكون فعالة ،ينبيغ هلا أن تغري األفراد .لقد كنت منحرفا ،وسارقا .وها
أنا اليوم رجل حيرتم نفسه وحيرتم اآلخرين .رجل يف قلب احلوار ،ولك هذا بفضل التطبيق الفعيل ملبادئ
اإلسالم .ال يقترص األمر عىل بضع لكامت جنرتها حفسب ؛ ألهنم اليوم ،يف فرنسا ويف الغرب بصفة
عامة ،ال ينفكون حيدثوننا عن املبادئ الكونية ...عن احلرية واألخوة واملساواة .لك هذا رائع ،لكنه يظل دون
يَّي هذا اخلطاب يف عالقاتنا اإلنسانية باعتبارنا اكئنات.
معىن إن مل ُي َفَّعل عىل أرض الواقع ،وإن مل ُ َ
لقد اكتشفت أيضا أمرا مذهال .املغرب بلد رائد يف هذا املجال ،ألنه يشلك حلقة وصل بني إفريقيا
وأوروبا ،والرشق  :إنه بلد اإلسالم والصوفية .وأيضا بفضل جمهودات امللك دمحم السادس ،نرصه اللـه،
أصبح املغرب منارة ليس للعامل اإلساليم فقط ،ولكن للعامل املعارص بأرسه .العامل حباجة إىل املغرب.
العامل حباجة إىل قمي املغرب اليت يه قمي السالم واحلب واالحرتام ...قمي اإلسالم ...قمي الصوفية.
العامل حباجة إىل لك هذا ،وإذا مل نسلط الضوء عىل هذه املثل العليا اليت حيمل املغرب مشعلها ،سيصري
املجال رحبا أمام التشدد ،وما ميكن أن يرتتب عنه من دمار وخراب ،وسينتج عن ذلك جيل من الشباب
الضائع الذي سينهتي به املطاف مقتوال ،ألهنم يتشبتون مبا خيالونه روحانية ،والذي هو يف الواقع يفرق
بني الناس .لقد أدركت اليوم أنه من املهم أن أحتدث عن الصوفية ،لكن من املهم كذلك أن أحتدث عن املغرب ؛
عن هذا البلد الذي ُي ِّسد بشلك فعيل سلوك الرسول ىلص اللـه هيلع ملسو املُتَّبع من لدن كبار مشاخي
الصوفية واإلسالم .إنمك حمظوظون لتواجدمك يف بلد ُت َطَّبق فيه هذه الروحانية تطبيقا فعليا  :ولقد سنحت
يل الفرصة ألعيهشا جبانب سيدي مجال وسيدي منري .أظن أنه من املهم أن أقول هذا .هذا ليس تبشريا
عىل اإلطالق ،بل إهنا احلقيقة.
اليوم ،عندما أكون يف فرنسا وأحتدث إىل شباب مسملني ،يقولون يل « :حنن منارس الشعائر ،لكن هذا
بدون جدوى ،ال نستطيع أن نتغري .حنن نطبق ونرى أناسا يعيشون يف التناقض  :يتحدثون عن اإلسالم،
ولكن ال يسلكون سلوك املسملني ».أنا أحتدث ألجل هؤالء .أنا نفيس تغريت ،لقد أخربتمك هبذا عند البدء ؛
لقد ُولِدت يف أرسة مسيحية اكثوليكية .عندما عملوا أنين اعتنقت اإلسالم ،خافوا كثريا .ولكن بفضل هذه
الرتبية اليت تلقيهتا عىل يد سيدي محزة ،واليت أتلقاها اليوم من سيدي منري ،استطاعوا أن يملسوا سلواك
وأن يلتقوا أناسا ال عالقة هلم مبا اكنوا يتخيلونه عن اإلسالم ،فغريوا ديانهتم .اليوم ،تقريبا مجيع أفراد
عائليت مه مسملون ؛ وجتدر اإلشارة إىل أهنم مل يصبحوا مسملني عن طريق التقليد ،لكن مبامرسة هذه
الطريقة الصوفية .عندما رأوا اإلسالم مفعال هبذه الطريقة تأثروا كثريا .لقد أرادوا أن يصريوا مسملني
ليك يصبحوا أناسا متحابني ،أناسا يتحاورون ،أناسا حيبون اإلنسانية مجعاء .أود فقط أن أذكرمك بأنمك
حمظوظون لتواجدمك يف هذا البلد  :بلد األولياء ،بلد متشبع بالشعائر اإلسالمية إىل حد كبري ،بلد بوسعه
أن يكون منوذجا ومرجعًا ليس فقط للعامل اإلساليم ولكن للعامل بأرسه.
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يعيش العامل اليوم أزمة ليست خارجية ،لكهنا أزمة قمي وافتقاد إرشادات .إنمك حمظوظون لتواجدمك يف
بلد حيث ال تزال القمي حارضة والروحانية حية بينمك ،حمرتمة لآلخر وللجميع .إهنا مملوسة وإهنا هنا.
أردت أن أخربمك هبذا .لديمك كزن .ولمك أن تظهروا هذا الكزن للعامل.
الدكتور دمحم بنيعيش
بسم اللـه الرمحن الرحمي ،واللهم صل ملسو عىل سيدنا دمحم النيب املليح صاحب املقام وعىل آله وحصبه
ملسو تسلميا.
السيد مدير هذا اللقاء موالي منري القادري بوتشيش ،السادة األساتذة احلارضين يف هذا اللقاء العيمل.
يف احلقيقة قد تفاعلت مع مداخالت اإلخوة الذين سبقوين ورمبا طووا عين كثريا من العناء يف هذا
املجال ،وتفاعلت خاصة مع اإلخوة الذين حتدثوا باللغة الفرنسية ،وكنت أود أن أخوض يف اللكامت
بالفرنسية أو بعض العبارات لكن أعتذر ألين لن أمتكن من ترمجة مداخليت.
عنوان هذه املداخلة حاولت أن تكون ذات طابع أاكدميي عيمل ،ثقايف يسىع إىل االرتقاء هبذا املوضوع
الذي اخرتت له هذا العنوان املركب وهو «ضبط النفس ومسالك التحمل لتحقيق السمل عند الصوفية» ،وحىت
أسابق الزمن سأعرض بعض العنارص املنمظة هلذا املوضوع ،مث إن بيق لنا الوقت قد أكمتله ،أو سأحاول
أن أقف عند حمطات أساسية رمبا قد تدخل بنا يف معق مفهوم السالم وحقيقته واألبعاد الرئيسية للسالم.
من العنارص األساسية هلذا املوضوع :
 -1مبادئ وآليات ضبط النفس ومتابعة سلوكها.
 -2التحديد املبديئ ألسباب العنف والصدام اإلنساين.
 -3التاكمل الوظييف والتأليف الرويح لتحقيق السمل االجمتايع والعاملي.
 -4توظيف املضادات احليوية واعمتاد السرية النبوية يف السمل واحلمل.
يف احملور األول ،أول ما نبتدأ بالتعريف مكا رأينا يف هذا العنوان ،هو تعريف يعمتد عىل موضوع النفس
وهلذا فالتصوف له عدة تعريفات ،ولكن سأختار له تعريفا مناسبا هلذا املوضوع ،وهو التعريف النفيس يف
حد ذاته وعىل رأسه اجلنيد «التصوف هو تصفية القلوب ،وجمانبة نزوات النفس وخمالفة أخالق الطبيعة»،
فالصوفية عىل هذا األساس يه بناء السالم ،وهو ضد احلرب وضد االعتداء ،وليك أكون بسالم وحىت
يكون اآلخر ميع يف سالم ،ألنه إذا مل أكن أنا أوال يف سالم ،فهنا سيقع ما يمسى مبدأ الزتامح والتدافع،
وبالتايل سأكون حينئذ يف رصاع واللك يريد أن يأخذ ماكن اآلخر ،وهلذا مفن مهنج الصوفية ابتداء وعىل
مستوى التحديد املعريف والتحديد املهنيج .فإن لدهيم مهنج متاكمل بني املعرفة وبني تطبيق هذه املعرفة
مكهنج أسايس ،ومن أول مبادئ هذه املعرفة للدخول إىل العمق اإلنساين ،فإهنم يطرحون ما يمسى
باملالحظة الداخلية للنفس ستنبين عىل عمل ما يمسى بعمل اخلواطر ،أي األفاكر الطارئة عىل اإلنسان من
حيث ال يريد ،ومن حيث ال يستجلب هذه األفاكر ،وهذا العمل قد عرف عند الصوفية عىل املستوى التنظريي
وعىل املستوى الذويق والتطبييق وعمل اخلواطر هو البحث يف الباعث النفيس لإلنسان ليك ينبين هيلع
سلواك معينا ،وحني ينبين هذا السلوك فإنه سيتقمص أو سيصبح حبسب ذلك حمراك أو خلفية رئيسية لذلك
السلوك ،وهلذا مفن أمه اخلواطر اليت قمسها الصوفية جند أربعة خواطر يه ،اخلاطر الرباين ،اخلاطر
املليك ،اخلاطر النفساين واخلاطر الشيطاين.
هذه اخلواطر حيمنا تتداخل فميا بيهنا من حيث دفع اإلنسان إىل سلوك ومنط معني من األفعال ،فإن هذا
السلوك رمبا قد يبدو يف البداية محيدا ،ولكن حيث أن خلفيته غري حصيحة فإنه سيؤدي به إىل مآل غري
محمود ،وعىل ضوء هذا التأسيس املعريف هلذه اخلواطر سيؤسسون مهنجا وقواعد أساسية يف ضبط
هذه اخلواطر ومصاحبهتا ،ويه تنبين عىل أربعة عنارص أساسية متداخلة فميا بيهنا تداخال قويا ويه،
مبدأ املجاهدة ،مبدأ الريادة ،مبدأ املراقبة ومبدأ احملاسبة.
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تنقسم هذه املبادئ إىل فريقني ،مبدأ املجاهدة والريادة ،ويه اليت مجتع بني الرتويض السلويك والرتويض
النفيس ألنه حيمنا نمسع الرياضة فهي عند الصوفية هلا بعد نفساين ،ترويض النفس عىل سلوك معني
وعىل الوقوف عىل مبادئ معينة ،وهذا يدخل يف إطار الرتويض النفيس واملجاهدة ،عىل عكس ذلك يه
ترويض آيل للحواس والغرائز حىت ال تقع يف مطبات تؤدي إىل صدام مع اآلخر .واملالحظ أن مبدأ
املجاهدة عند الصوفية هو اجلهاد ،وحني طرح الصوفية هذا املبدأ فإهنم اكنوا مبادرين إىل السمل .ملاذا ؟
ألنه حني نقول جماهدة النفس فهذه تعترب عندمه يه اجلهاد األكرب ،وحيث إهنا كذلك فهي احتواء الصويف
ملا بداخله من غليان ونزعات ودوافع الغضب والعنف والكرب ولك األخالق الذممية .حيمنا نقوم بضبط هذه
العنارص سيصبح هذا الخشص يف غىن عن اجلهاد اآلخر وعن مزامحة اآلخر ،ملاذا ؟ ألنه عرف حدوده
وبالتايل وقف عندها ،حيمنا تقع هذه املجاهدة وهذه الرياضة ينتقل إىل املراقبة ،ويه عند الصوفية مراقبة
ذات أبعاد وميكن ربطها بعمل النفس ،أو ما يمسى باملالحظة الداخلية واخلارجية ،ويوظفها الصوفية بطريقة
موضوعية ،وهنا يكون احملور مكا أشار إىل ذلك األساتذة ،حول أن القلب يصبح حمور هذه املالحظة
وذلك باعتبار أن هذا القلب يضعف ليصبح يف رؤية مشولية واستيعابية للعامل اآلخر ،وللك ما حوله بصورة
ذات جالء ال لبس فيه .فطاملا هناك عوائق يف القلب هناك مطبات فيه ،فإن هذا الخشص ال ميكنه أن ينفتح
عىل اآلخرين انفتاحا لكيا ،وهلذا يفتح أبو حامد الغزايل يف هذا املجال أنه يراقب اإلنسان عيوب نفسه
بطرح بعض األدوات األساسية ،أول يشء أن يراقب نفسه بنفسه ،أو من خالل صديق له وتمسى املالحظة
اخلارجية ،وأن يراقب نفسه من خالل عدوه ،حبيث يكون العدو أكرث صدقا يف قول احلقيقة بالنسبة إليك،
فلك من يعاديك سيخرج لك عيوبك .هنا يكون للعدو طابع إجيايب ،حبيث يلجأ الصويف إىل عدوه ليك
يريه مرآة نفسه .مث يتخذ شيخا عارفا ممترسا عاملا يف عمل النفس الرويح وله جتربة يف هذه املالحظة،
وبالتايل يكون األخذ منه يف هذا املجال هو الطريق األمثل للدخول إىل القلب ،ألنه حيمنا يتقابل صاحب
القلب الكبري مع صاحب القلب الذي مازال مرتددا ،ومازالت فيه الزوايا ،حفينئذ تكون هناك القدرة عىل
التغيري املوضويع والسلويك بلك معانيه ،وهلذا مكا يقول ابن عطاء اللـه السكندري «لوال ميادين النقاش
ملا حتقق سري السائرين» .فهذا الطرح يقول الغزايل رمحه اللـه أنه مهام أنت راعيت هذه الزوايا يف النفس
فتبىق فهيا زوايا دقيقة ال ميكن استخراجها ،مثل ذلك الربمع الذي مل خيرج رأسه بعد من األرض ،وحيمنا
يقوم الفالح بإزالة األعشاب فيغفل عن هذا الربمع ويف األخري يمنو وبالتايل يغري السلوك ،وهذا ميكن أن
نضعه يف إطار ما يمسى الالشعور السلويك ،الذي حيدد السلوك من حيث ال يدري.
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يطرح الصويف نقطة أخرى ليك ترتفع عنك املنازعة يطرح مبدأ اللـه ،ومكا يقول ابن عطاء اللـه السكندري
أيضا «منعك أن تديع ما ليس لك من املخلوقني أقبيح لك أن تديع وصفه وهو رب العاملني» .إذا مبدأ
االعتداء عىل اآلخر ينبين بالدرجة األوىل عىل أسس عقدية ألن اعتداءك عىل اآلخر هو عدم الزتامك
باملراقبة اإلهلية ،دخولك واعتداؤك عىل مقام األلوهية ألنك ستصبح يف مقام الكرب ،العنف واالعتداء ،وهذه
من مقامات األلوهية «الكرب ردايئ والكربياء ردايئ والعمظة يل ،مفن نازعين فهيام فقد أقمسته» ،فإذا،
حيمنا تنقلت عن تعاملك مع اللـه سبحانه وتعاىل القليب حينئذ تذهب إىل اآلخر ،تريد أن متارس ألوهيتك
وسلطتك وعنفك عىل اآلخر لالستيالء هيلع .أخترص هذه العنارص يف التحدي املبديئ ألسباب العنف
والصدام اإلنساين ،وأقمسه إىل السبب املوضويع ،والذي يساوي اخلوف من فوت املقاصد ويساوي
أيضا مبدأ املزامحة ،والسبب الذايت وهو الذي ينبين عىل خبث النفس واستبداد العقل الباطن ،وثالثا
السبب التواضيع والمتليق الثقايف للسلوك باعتباره دليال عىل ضعف الخشصية املريضة ،وأركز علة هذا
العنرص الثالث ،وهو يعترب الصوفية أن من األسباب اليت تسامه يف انتشار العنف واحلروب واالعتداء
عىل اآلخر هو وجود ثقافة معينة ،هذه األخرية حتدد العنف بطريقة أو بأخرى حبيث تنتقل من مفهوم
الجشاعة إىل مفهوم التساحم إىل مفهوم االنتقام ؛ أي أن الخشص الذي ال ينتقم لظمل أصابه قد يعترب
عندنا يف جممتعنا أنه جبان وليست له قمية ،فهذه األفاكر يه اليت تؤدي إىل توالد هذه الظاهرة حىت
تصبح ثقافة عامة ،وآنذاك ستعم املجمتع وتؤثر يف احلياة العامة لإلنسانية.
التاكمل الوظييف والتأليف الرويح لتحقيق السمل االجمتايع والعاملي  :هو الذي ينبين عىل  :رابطة
اجلنسية النفسية ،ومبدأ التغيري والتأثري ،حمورية القلب ودوره يف حتقيق السمل والتجانس ،واالعمتاد
الوظييف يقوم عىل وظيفة السلوك حبسب طبقات القلب ،وطبقة القلب مكا يذهب إلهيا أبو حامد الغزايل
تنقسم إىل أربع طبقات مثل حبة اللوز الذي له لبه ،ولب لبه ،وقرشه وقرش قرشه ،فطاملا حنن عشنا مع
القشور ،قشور السلوك واألفاكر فنحن لن ندخل إىل هذا القلب ،والصويف يسىع دامئا إىل الدخول إىل
هذا القلب يف معق أمعاقه .وأول مدرسة يف العامل يه اليت طرحت ما يمسى باطل الباطل ،أي الشعور
الشعور حبيث هذا العمق يف الكيان اإلنساين هو الذي يسىع الصويف الستخراجه ،وحني يستخرج هذا
األسلوب يكون ضبط النفس وأساليب التحمل افتعال للرتويض السلويك للوصول إىل السالم الذي هو
مطلب امجليع .أخمت وأقول إن مبدأ السالم هو مبدأ وجودي بالدرجة األوىل ،إال أنه ال ميكن أن حيققه
بصورة اإلطالق ،ولكن يبىق دامئا يف إطار النسبية وحبسب تفاوت هذه النسب نكون قد حجننا يف
تأسيس السالم إىل أنفسنا وجممتعنا ووطننا والعامل أمجع .والسالم عيمك ورمحة اللـه.
أمحد زيك
نشكر الدكتور دمحم بنيعيش عىل مداخلته القمية ،وآخر تدخل يف هذا احلفل اخلاص بالثقافة والسالم
والتصوف هو لألستاذ بلقامس اجلطاري حتت عنوان «إهسامات صوفية الريف يف بناء السمل املجمتيع».
بلقامس اجلطاري
بسم اللـه الرمحن الرحمي ،شكرا سيدي الرئيس ،سيدايت ،سادايت ،دعوين ودون تلكف أقول إن لبعض
املاليق شذى وعطرا فريدا ،وإن لبعض األحاديث قبوال جعيبا يصادف هوى يف النفوس ال تصادفه أخرى.
دعوين بغري جماملة أقول أيضا إن الدعوة للحديث عن التصوف والصالح يه دعوة ملساءلة مدارج راقية
من مدارج الوجود ،واإلدراك وفرصة حملاورة ألوان من الذوق والعرفان ،لذا لن يستقمي القول ولن يستطاب
القصد إال وقد جعلنا احملبة زادا والثناء عتادا ،ثنايئ وشكري إذا ملن دعا واستضاف وهيأ العدة،
واملضيف وتقديري ملن توبس بالنباغة وبالفصاحة فأودع موضوع التصوف وموضوع الصالح يف برناجم
هذا املعرض املبارك.
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قراري هو أن أجعل لملسامهة موضوعا هو وظيفة الصالح وسوسيولوجية الشفاعة بالريف املغريب ،أرجو
صادقا أن يستفيد السامع فائدة معتربة وأن تستحف غري املنخرطني يف مضامر العرفان عىل االسزتادة
من هذا العقد املعريف املفيد الفريد ،أقول يف مداخليت  :يشيع االعتقاد لدى غري العارفني أن رجال الصالح
والتصوف رجال مزنوون يف خلواهتم ومنكفؤون عىل أنفهسم ،ال تشغلهم مهوم احلياة الدنيا ،داركون
صفحا يف شؤون بالدمه وأحوال أهلهم ،وهذا االعتقاد لعمري خاطئ نشأ بفعل ميل الناس إىل االخزتال
واالمطئنان إىل المنطية الشائعة لدى كثري من عوام الناس وخواصه.
إن عوامل رجاالت الصالح والتصوف مل تنحرص يف دائرة الزهد واخللوة رمغ ما لذلك من أثر يف تربية
النفس وجتلية احلقائق ،واحلاصل أن مزية جتربهتم الروحية تمكن يف قدرهتم عىل امجلع والتوفيق بني
أدوار ووظائف تتوزع بني جماالت احلياة املختلفة ،الدينية والعملية واالجمتاعية واالقتصادية والروحية،
وهو ما أضىف عىل سلطهتم فرادة وجاذبية مل يكتسهبا أي من ذوي اجلاه والنفوذ .لقد استندت سلطة
الصلحاء والصوفية عرب التارخي إىل رشعية الواجب األخاليق وهو ما جعل وجوده حاجة اجمتاعية مطلوبة
وباخلصوص يف فرتات األزمات السياسية الداخلية أو الهتديدات اخلارجية ،وقد زادت احلاجة هلذا الدور
يف املناطق البعيدة عن مراكز النفوذ السلطاين ،مكنطقة الريف ذات التضاريس الوعرة والبنية القبلية
االنقسامية.
ال بأس من التذكري هنا أن أرض الريف بمشال املغرب األقىص قد ارتبطت منذ وقت مبكر بالصلحاء
واملرابطني وبالفقهاء الذين نرشوا اإلسالم وعلومه عىل أساس التالسن بني املعرفة والسلوك العميل،
مكا جتىل يف جتربة آل صاحل بالنكور ،مث يف جتارب من جاء بعدمه ،وقد وفد خالل القرن  6اهلجري
 12امليالدي ،واملتأثرين بتعالمي الصوفية الكربى من املرشق واألندلس وبالد املغرب ،ويف هذا الصدد
واستنادا إىل ما حازه املتصوفة بالريف من وظائف الشفاعة والوساطة فقد سامه هؤالء بفعالية يف
إرساء أسس األمن والسمل االجمتاعيني وذلك عىل مستويات عديدة أكرب مهنا مستوى ،التدخل يف
جواحن العالقات بني الفاعلني االجمتاعيني املختلفني سواء عىل الصعيد الداخيل بني األطراف األرسية
والقبلية والفوئية أو يف عالقهتام بالسلطة احمللية أو بالسلطة املركزية ،ومستوى توفري رشوط األمن
االقتصادي والسيايس والثقايف بتفعيل أدوار «احلرم» األمان املقدس واإلطعام والتاكفل وتأمني سبل
احلياة االقتصادية والعمرانية ،يتضح مما سبق ذكره أن ميثاق الصالح باملنطقة قد اكن نتيجة احلاجة
لتدبري جوانب مركبة من حياة الناس الدينية والسياسية واالقتصادية واالجمتاعية.
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احلق أن هذه األدوار اليت اضطلع هبا الصلحاء واملتصوفة نابعة من موقعهم الرمزي واالعتباري ،ويه
أدوار فرضهتا رشوط موضوعية عديدة ترامكت عىل امتداد عقود سامهت أوال يف ختفيف بؤر الزناع
واخلصام ،وفرض حد معقول من السمل واألمن مسح لملجمتع الرييف بأداء وظائفه الطبيعية واالسمترار
يف نشاط مؤسسته .حىت أعرج حبدييث إىل وظائف بعيهنا تكشف عن طبيعة املهام اليت أسندت بضغط
احلاجة االجمتاعية إىل هؤالء الصلحاء عىل مر احلقب ،سأتناول عىل سبيل املثال وظيفة التحكمي بوصفه
تفعيال لوظيفة الوساطة والشفاعة ،ومعلوم هنا أن الشفاعة قد انتقلت من جماهلا الروحاين احملض إىل
جمال سوسيو-سيايس ،موصول إىل مشاغل األفراد وامجلاعات .إن الشفاعة مقولة دينية وآلية سوسيو-
ثقافية مبعىن الوساطة بني طرفني للحصول عىل منفعة أو حتقيق طلب ألحدمها ،أو مبعىن آخر حييل
عىل النتيجة املتوخاة من وراهئا وهو العفو والقبول الذي مينحه الطرف األقوى يف العالقة وصفة الشفاعة
متأصلة يف تارخي التدين اإلنساين حتيل عىل فكرة اخلالص وعىل فكرة االنقاذ اإلهلي املتجذرتني يف
الرتاث الديين الكتايب ،واليت يرى معتنقها أن اللـه قد اصطىف من خلقه أخشاصا مقربني له أنبياء
وأولياء ممن يفتون الناس يف الدنيا واآلخرة من تبعات أمعاهلم السيئة .ويف هذا الشأن ننقل عن الغزايل
قوله« ،إذا حق دخول اللـه عىل طوائف من املؤمنني فإن اللـه تعاىل بفضله يقبل فهيم شفاعة األنبياء
والصديقني ،شفاعة األمناء والصاحلني» ،ولك من له عند اللـه تعاىل جاه وحسن املعاملة فإن له شفاعة
يف أهله وقرابته وأصدقائه ومعارفه ،وقد هشد هذا املفهوم حتويرات عديدة يف املعتقد االساليم ،إذ اكن
يف البداية مقترصا عىل إماكنية ختليص املذنبني يوم القيامة بتدخل أهل الوجاهة عند اللـه قبل أن ميتد
ويكتسب مضمونا دنيويا ،فأحضى باإلماكن التدخل من طرف هؤالء الوسطاء لدى اللـه لطلب قضاء أي
حاجة بالدعاء وغريه ؛ وبالتايل حتول هؤالء الوسطاء إىل وسيلة يتخذها الناس أفرادا ومجاعات للتواصل
مع عامل الغيب واقتىض منه أداء طقوس خاصة يعربون هبا عن والهئم واعرتافهم وتقرهبم إىل هؤالء ،هذه
الطقوس اليت اصطلح علهيا بالتوسل يه تعبري عن وضعية يف سمل العالقات االجمتاعية بني الوجهاء
والدينيني ،وأتباعهم تعكس اعرتافا بالقوى الروحية الرمزية املادية اليت ميتلكها ويستخدمها هؤالء الوجهاء
يف أداء مهمهتم التوسطية .وقد سامه اخلطاب الصويف يف إنشاء وتسويف العالقة اليت مجتع بني األولياء
الصلحاء وأتباعهم ومريدهيم حيث مت تقدمي األولياء والصلحاء والرشفاء بوصفهم شفعاء عند اللـه لتحقيق
أماين وحاجات الناس يف الدنيا واآلخرة.
وهكذا رشع الناس يف اللجوء إىل األولياء والصلحاء لكام حلت هبم مصيبة أو ضائقة متوسلني مهنم إمعال
جاههم عند اللـه لطلب الفرج ؛ ويف هذا الصدد ،تقدم كتب املناقب والكرامات أمثلة عديدة عن تدخالت
األولياء والصلحاء يف هذه احلاالت ،نذكر مهنا كرامة وجاج بن زملة المليت الذي تويف سنة  454جهرية
( 1054م) ،والذي قبل توسل املصامدة به لطلب املطر إذ اكنوا يزورونه ويتربكون به ،وإذا أصاهبم حقط
استسقوا به .ومن الشواهد أيضا قبول الشيخ يعقوب ابن الشفاف استغاثة املرأة اليت أرس ابهنا من
طرف القراصنة عىل مقربة من بادس لفك أرسه .مكا توىل الرشفاء األدارسة مهمة التشفع ألهل فاس
لتحقيق مطالهبم لدى اللـه ،إذ أورد اجلزيايئ أن الناس يتربكون بهشاداهتم يف الصدقات ويتوسلون به
يف الشفاعات ويستسقون بأطفاهلم يف االستسقاءات للك جمال .استخدام الشفاعة من طرف األولياء
والصلحاء تعدى املستوى الرويح الغييب إىل مستوى آخر ،فاكتىس مدلوال واقعيا ،كأن يتوسل إىل الويل
أن يتدخل لدى السلطات هبدف استدرار عطف السلطان عىل اجلهة أو الطرف املعين بالشفاعة .وتوجد
بكتب املناقب مناذج عديدة ألولياء وصلحاء مارسوا مهمة الشفاعة لدى السالطني نظرا ملاكنهتم االعتبارية
مثل الشيخ عبد العزيز الصهنايج الذي اكن السلطان عبد العزيز املريين ال يرده يف حاجة ،ولذلك عظم
التوسل به إليه .مكا اقرتن مفهوم الشفاعة مبفاهمي أخرى مثل «الزواكة» والعار ومفاهمي أخرى متثل جزءا
من املنظومة القبلية وركنا من أراكن العرف الذي اكن ينظم احلياة االجمتاعية والذي يوفر أدوات حلل
الزناعات سواء بني األفراد واملجموعات أو بيهنم وبني السلطة املركزية.
426

لذلك شلكت الشفاعة ركزية أساسية لتجسيد سلطة األولياء والصلحاء ومكونا بنيويا يف إنتاج وجاههتم
واالعــراف بقوهتم باعتبارها وسيلة من وسائل التنظمي والضبط االجمتاعيني وأداة لضامن التوازن
واالستقرار االجمتايع .وبناء هيلع ميكن القول إن الشفاعة اكنت نظاما من القمي والرموز يستوجهبا بناء
وضبط العالقات بني األولياء والصلحاء من جهة والفاعلني االجمتاعيني اآلخرين من جهة أخرى.
ختاما ،إن ما عرضته يف هذه املداخلة املتواضعة ال يرىق إىل مرتبة القول الفصل وأن احلديث عن الصالح
واحلديث عن الشفاعة ختصيصا والتصوف تعمميا بالريف وبغريه من ربوع املغرب والعامل اإلساليم
يستديع جهدا وترامكا ويستلزم مدخرات عملية ال تتحقق إال يف ضوء اجلدل والنقاش والتجاوز والعمل
امجلايع .وهو ما نرجو أن نظفر به يف رحاب هذا احملفل العيمل املبارك.
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املؤمتر الصحايف اخلتايم
املشاركون :
• دمحم امباريك ،رئيس املعرض املغاريب للكتاب ،مدير عام واكلة جهة الرشق ؛
• عبد القادر الرتناين ،رئيس احتاد النارشين املغاربة ؛
• جالل احلمكاوي ،مدير املعرض املغاريب للكتاب  2018؛
• ادريس خروز ،مدير املعرض املغاريب للكتاب  2018؛

موجز مداخالت املائدة املستديرة
عقد هذا املؤمتر الصحايف يف اليوم املوايل الختتام فعاليات املعرض املغاريب للكتاب.
ورمغ أن اإلحصائيات الهنائية ليست متوفرة بعد (سننرشها حلظة توفرها) ،مفن الواحض
أن عدد زوار املعرض ممتاز ،وأن عدد املهنيني املشاركني ممتاز أيضا.
انتقلنا من سبعة عرش نارش يف الدورة األوىل إىل مخسة وعرشين نارش يف الدورة
الثانية ،عملا أن رشوط املشاركة صارمة وتفرض عىل النارش االلزتام بلك القوانني
املنمظة لصناعة الطباعة والنرش وامللكية الفكرية دوليا ،ويف مقدمهتا الرمق الدويل
املعياري للكتاب ورمق اإليداع القانوين.
مسألة أخرى مت طرحها يه تعبئة الشباب ومشاركته يف فعاليات املعرض .متت اإلشارة
إىل أن معدل أمعار زوار املعرض واملشاركني يف املوائد املستديرة مرتفع نسبيا.
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متت اإلشارة أيضا إىل امحللة الرتوجيية الكبرية اليت سبقت املعرض بأيام يف شوارع
وجدة ويف وسائل اإلعالم المسعية البرصية الستقطاب أكرب عدد ممكن من الزوار ،ويف
مقدمهتم الشباب .أما األطفال فقد استفادوا من تظاهرة «طفولة الكتاب» ،اليت نظم
اجلزء األول مهنا داخل خمية املعرض ،عىل أن ينظم اجلزء الثاين يف قافلة تبدأ جولهتا
من اليوم املوايل النهتاء فعاليات املعرض  :ستسامه يف تنشيط هذه القافلة املنمظة
الوطنية للتعلمي األويل.

استقر الرأي عىل تنظمي املعرض يف أربعة أيام ؛ وقد أصبح هذا االختيار أحد أمه
مسات املعرض كعالمة مجسلة بامس واكلة جهة الرشق .هذا االختيار فيه اقتداء باملعارض
العاملية ،ويساعد عىل استقطاب خرية املثقفني واملفكرين يف املوائد املستديرة املنمظة،
وعىل ضبط مالية املعرض ،خاصة أن املعرض خيصص مزيانية مهمة لبناء اخلمية اليت
تستقبل النارشين .هذا اهلاجس املادي هو الذي دفع القامئني عىل املعرض للتفكري يف
خلق مؤسسة مهمهتا توفري المتويالت الرضورية واإلرشاف عىل مجموعة من ظاهرات
الكتاب اليت ستخلق زمخا تصاعديا تكون ذروته افتتاح الدورة اجلديدة من املعرض.
نقطة أخرى مت التطرق إلهيا يه فكرة نقل جزء من أنشطة املعرض إىل مناطق خمتلفة من
اجلهة وتنظمي أنشطة حملية طوال السنة وتأسيس تظاهرات جديدة مثل معرض احلاكية :
نوع من الرسد يشرتك فيه املغرب مع عدد من الدول حول العامل ،السميا بلدان املغرب
الكبري .هذه لكها أفاكر طرحت يف سياق مناقشة سبل إطالة معر املعرض ليمشل املدة
الفاصلة بني اختتام دورة وافتتاح دورة أخرى.
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مداخالت املائدة املستديرة
دمحم امباريك
مرحبا جبميع الصحافيني الذين التحقوا هبذا املؤمتر الصحايف املنظم يف ختام فعاليات الدورة الثانية من
املعرض املغاريب للكتاب «آداب مغاربية» .يشلك هذا املعرض تعبريا رصحيا عن اهمتام واكلة جهة الرشق
بصورة جهة الرشق .وتسىع الواكلة إىل إبراز صورة جديدة تظهر اإلماكنيات الكبرية للجهة ،خاصة
إماكنياهتا الفكرية غري املستمثرة يف رفع جاذبيهتا يف عرص اقتصاد املعرفة واالبتاكر .عالوة عىل ذلك،
تسىع الواكلة إىل صورة تربز موروث اجلهة املادي والالمادي الغين ،وتعرف مبختلف أوراهشا التمنوية.
وقد حققت الواكلة جزء مهام من هذا اهلدف عرب وسائل خمتلفة ،أبرزها إصدار مؤلفات تعرف باجلهة من
لك النوايح .وبالتايل ،فقد اكتسبت واكلة الرشق جتربة مهمة يف ميدان الكتاب والنرش أهلهتا لتنظمي هذا
املعرض .وخالل حتضريها هلذا احلدث ،مل تواجه الواكلة صعوبة يف إجياد رشاكء من املؤسسات الوطنية
واجلهوية ومن املهنيني وأهل الفكر والثقافة ،ألن املبادرات اجليدة حتشد اهلمم وتلىق القبول عند امجليع.
أما األهداف املسطرة هلذا املرشوع فهي أبعد ما تكون عن اسهتداف العامل اخلاريج وحده ألهنا ترايع
واقع الكتاب باجلهة ،ويف مقدمهتا الوترية البطيئة لتطور املكتبات والكتبيني مقارنة بوترية تطور صناعة
طبع ونرش اإلصدارات األدبية والعملية اليت ال جتد طريقها إىل القارئ مكا ينبيغ .وهبذا املعىن ،يصبح
املعرض املغاريب للكتاب ميرس لملطالعة وحمفزا علهيا داخل اجلهة.
أخريا ،فهم امجليع ،بالنظر إىل تارخي اجلهة ،أن تظاهرة من هذا النوع وهبذه األمهية ال ميكن أن تكون
إال مغاربية وإفريقية من شدة ارتباط مصري هذه اجلهة مبصري املغرب الكبري وإفريقيا ،فلطاملا اكنت وجدة
مدينة حمورية داخل هذه الفضاءات .معوما ،هذه يه األفاكر اليت تبلور من خالهلا تصور املعرض املنمظة
دورته األوىل سنة  2017بنجاح كبري منح هذه التظاهرة وما تعرب عنه من أفاكر إشعاعا كبريا.
عبد القادر الرتناين
يف احلقيق ،الدورة الثانية من املعرض املغاريب للكتاب ،اليت اختمتت فعالياهتا يوم أمس ،وضعت واكلة
جهة الرشق ورشاكهئا أمام حتدي رفع سقف المطوحات واألهــداف املسطرة .وأرى أننا فعال رفعنا
التحدي وحجننا فيه ملا فتحنا باب النقاش يف موضوع «مقاربة الكوين» ،مكوضوع آين يفرض نفسه
بقوة ،وملا حرصنا عىل الكيف بدل المك الستقطاب مفكرين من الطراز الرفيع .وهنا ال بد من شكر اللجنة
املنمظة وعىل رأهسا املنسقان ادريس خروز وجالل احلمكاوي .خشصيا ،تابعت عدد من املوائد املستديرة
واألنشطة املوازية ،لكنين بطبيعة احلال ركزت عىل قطاع النرش .استقطبت دورة املعرض األوىل ،املنمظة
بني  21إىل  23شتنرب من سنة  ،2017سبعة عرش نارشا ؛ أما الــدورة الثانية فقد استقطبت مخسة
وعرشين نارش .قد يرى البعض هذا العدد صغريا ،لكنه جيد تفسريه يف حرص اللجنة املنمظة عىل أن
يكون النارشون املشاركون نظاميني ،أي االلزتام بأفضل املامرسات والقوانني واللواحئ الوطنية املنمظة
لصناعة الطباعة والنرش .وبالتايل ،هذا اختيار يرفع من جودة املعرض  :وضعنا مجموعة من املعايري
الواجب توفرها يف الكتب املعروضة واملسوقة ،ويف مقدمة ذلك توفر لك كتاب عىل رمق دويل معياري
ورمق تسلسيل .وباملناسبة هذه يه املعايري اليت سمتنح الكتاب املغريب تأشرية السفر حول العامل .هذه
السنة ،حرض معنا فعاليات املعرض لك رواد النرش باملغرب ،وهذه عالمة جيدة  :عرب هؤالء النارشون عن
ثقهتم فينا ملا أبدوا رغبهتم يف املشاركة مث شاركوا فعال .وقد صار لك يشء عىل أحسن ما يرام .امجليل
يف األمر حقا هو أننا حضينا هذه السنة جبمهور ذواق عايل املستوى غالبيته من البالغني الذين اكنوا
حيرضون املوائد املستديرة قبل التجول بني أروقة املعرض.
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جالل احلمكاوي
ميتاز املعرض املغاريب للكتاب عن غريه من املعارض عىل عدة مستويات ،خاصة املوائد املستديرة
الكثرية والربجمة املوازية .الحظنا مجيعا أن بعض املوائد املستديرة عرفت جناحا كبريا .ومهنا تلك اليت
ناقشت مواضيع «كتابات نسائية» و«املغرب الكبري  -املرشق  :مقاربات متقاطعة» .خشصيا ،أفرس هذا
االهمتام الكبري بطبيعة القضايا املطروحة وأمهيهتا يف األدب والثقافة معوما .يف احلقيقة ،واجهنا بعض
الصعوبات ،لكننا تغلبنا علهيا .من أبرز هذه الصعوبات استقطاب خشصيات وازنة ومعروفة عامليا ومنح
مجهور املعرض فرصة االسمتاع إلهيا واالستفادة مهنا .سعينا من خالل دعوة كتاب مغاربيني معروفني
وآخرين صاعدين أو مغمورين إىل تجشيع األدب املغاريب واإلفرييق.
اكنت األمسية الشعرية احلدث الرئيس يف الربجمة الرمسية .وقد شارك فهيا شعراء من املغرب الكبري
ومالطا وكوبا ،اليت مثلها شاعر كبري رشف املعرض حبضوره هو «فكتور رودريڭزي نونزي» .ومن ناحية
أخرى ،حرص املعرض عىل ترفيه زواره واملشاركني أيضا .وقد استفاد األطفال عىل وجه اخلصوص من
ورشات متعددة ومتنوعة ،أظهرنا من خالهلا مدى اهمتامنا بقراء الغد .سىع املعرض إىل تجشيع التالميذ
والطلبة عىل املطالعة من خالل قافلة ثقافية زارت املدارس واملؤسسات اجلامعية واملسارح ،ومن خالل
انفتاح املعرض نفسه عىل العامل .لقد خلقت التظاهرة رواجا كبريا جتب اإلشارة إليه .وبشلك عام ،أرى أن
الدورة الثانية من املعرض دورة ممزية من حيث طبيعة املواضيع املطروحة للنقاش وقمية املشاركني يف هذه
النقاشات .ليس من الهسل أن تستقطب خشصية بقمية هدى براكت ،اليت رفضت املشاركة يف تظاهرات
مماثلة ،وجاءتنا حنن استثناء .من بني هذه الخشصيات املرموقة أيضا الفيلسوفة «باربارا اكسان» وشاعر
«الصالم» املمتزي «ألكسندرو آهو» .وهيلع ،ميكننا اعتبار الدورة الثانية من املعرض املغاريب للكتاب دورة
ناحجة نبين علهيا مستقبال من خالل النقد الذايت والنقد العام البناء ،وهذا ما جئنا من أجله.

ادريس خروز
شكرا السيد الرئيس .حنن اليوم بصدد تقيمي أويل لملعرض الذي فتح باب النقاش حول موضوع شائع،
وهذا حتدثنا عنه يف اللقاء الذي عقدناه قبيل املعرض .فبالنظر إىل عدد املوائد ( ،)34واملشاركني (،)120
اكن من الصعب ربط لك املوائد املستديرة يف تركيبة واحدة ،خاصة مع صعوبة املوضوع العام وما ينتجه
من نقاش عيمل معيق  :تنظم أربع موائد يف نفس الوقت ؛ ولكها تتطلب اإلصغاء والنقاش املتعمق والرأي
اآلخر وإضافات امجلهور ...التنسيق بني لك هذه املوائد مترين صعب.
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لكن ،مكا قال الزمالء ،هدفنا هو ترسيخ وبناء التجربة عىل أسس مهنجية عاملية رفيعة املستوى .وقد
شاهدنا مجيعا املستوى الفكري العايل الذي بلغته النقاشات ،يف حضور مجهور غفري فاق التوقعات.
بطبيعة احلال ،سنعىط األرقام الهنائية الدقيقة اليت عىل أساهسا سنقمي ونقوم .لكن حىت إذا مل تتوفر
اإلحصائيات ،فلكنا نعرف أن اللقاءات عرفت متابعة كبرية .النقاش اكن فكريا بعيدا عن اآلراء غري املؤسسة
عمليا .ملاذا ؟ ألننا حرصنا عىل استضافة حمارضين وحمارضات يتوفرون عىل عرشين أو ثالثني سنة من
التجربة يك تستفيد وجدة ومجهور جهة الرشق معوما من فكر العامل .استضفنا مفكرين من املغرب الكبري
واملرشق العريب وأوروبا وإفريقيا بطبيعة احلال ،خاصة أن دولة الكوت ديفوار اكنت ضيفة الرشف .تنوعت
اللقاءات يف طبيعهتا بني نقاشات أدبية وأمسية شعرية ونقاشات معيقة تطرح قضايا هتمنا يف املغرب
كلك ،كقضايا الدين واملساواة وحقوق اإلنسان واالنفتاح عىل العامل والعالقة بني املجال والقمي والسلوك
املجمتيع وقضايا الشباب ...هلذا نقول إن معرض وجدة معرض للكتاب وليس لآلداب فقط ،ألن هناك من
يقول إن املعرض خمصص لكتب األدب ،وهذا ببساطة غري حصيح .يف نظري ،حقق املعرض لك أهدافه،
ويبىق أن هناك بعض املسائل اليت تتطلب منا مناقشهتا.
من بني ذلك سبل مضان اسمترارية املعرض  :هل سيسمتر يف نفس الفضاء ،وبنفس املهنجية ،أم سينفتح
عىل املعرض الدويل للكتاب بالدار البيضاء ،أم سينفتح عىل اجلهات اليت هلا عالقة رشاكة مع جهة الرشق ؟
وأي دور ستلعبه الواكلة اليت يه حاليا حمرك ومنسق ديناميكية املعرض ؟ هذه لكها مسائل ميكن التداول
فهيا .أشكر نساء ورجال اإلعالم ملواكبهتم هذا احلدث ؛ لقد كنت سعيدا جدا خبوض هذه التجربة الغنية
إنسانيا مع نساء ورجال واكلة جهة الرشق الذين ،بدون جماملة ،فأنا ال أجامل أحد هنا ،اكنوا رائعني.
أقول هذا الكالم ألن مستوى العمل واالحرتام والبحث عن احللول مستوى حمرتم جدا .وبالتايل ،نال
املعرض استحساين كأستاذ مارس مهنة التدريس مدة أربعني سنة وترأس املكتبة الوطنية لململكة املغربية
مدة ثالث عرشة سنة ،ألن من املهم جدا احملافظة عىل عالقة وطيدة مع الكتاب .وما ال شك فيه اليوم
هو أن هذا املعرض أصبح عالمة فارقة يف خارطة األحداث الثقافية الوطنية والدولية ،ألنه ميجد املعرفة
والفكرة ويفتح نقاشا موسعا حول القضايا االجمتاعية باملغرب واملغرب الكبري واملرشق وعالقتنا ببايق
بلدان املتوسط اليت حنب واليت نكره أيضا (احلب والكراهية) وعالقتنا بأوروبا والعديد من الفضاءات
اليت نكتشفها بفضل الشعر والشباب والرشااكت اليت مجتعنا يف شىت جماالت احلياة .وأنا أرى أن هذا
التوجه حيمل لنا يف طياته أمال كبري .كيف حنافظ عىل مكتسبات املعرض ونرخسها ونضيف إلهيا دون
أن نفقده روحه وهويته ؟ كيف ندمع ونرثي هذه الرتكيبة الثابتة يف جزء واملتغرية يف جزء آخر ومننحها
بعدا عامليا نسىع إليه ؟ هذا معرض ممزي يكرس صورة املعرض التقليدية .جنح هذا املعرض الذي هو مثرة
جمهود شامل ومتاكمل – مرشوع كبري مكا يقال  -يف الوفاء بلك وعوده .وهنا أتوجه بالشكر إىل لك من
سامه يف إجناحه  :واكلة جهة الرشق ولك رشاكهئا والفرق التقنية وبطبيعة احلال املنابر اإلعالمية اليت
غطت لك الفعاليات بالصوت والصورة.
بال شك ،نساء ورجال اإلعالم مه من يبلغ املعلومة ويدفعنا إىل بدل املزيد من اجلهد .قد يرى البعض أن
احلضور اكن ضعيفا وقد يرى البعض العكس ؛ أما أنا خشصيا فأقول ،معمتدا عىل جتربيت يف العديد من
املعارض خالل العرشين سنة املاضية ،أن املشاركة يف ورشات هذا املعرض وموائده املستديرة متنحين
فائدة ومتعة أكرب من تلك اليت أجد يف معرض الدار البيضاء ؛ وهنا أؤكد مرة أخرى أين ال أنتقد هذا
األخري .وإمنا أناقش سبل مضان التطوير املسمتر ؛ ألن معرض الدار البيضاء كبري وموسع لدرجة أن
الناس بالاكد يمسعون بعضهم البعض ،بيمنا معرض وجدة مييل إىل الكيف ويطرح نقاشات معيقة وينظم
ورشات خمتلفة .هذا اختالف يف املقاربات ال بد أن نسطر هيلع .كيف نستمثر جتربة الدورة الثانية يف
التحضري لدورة ثالثة أفضل ؟ ما الذي جيدر بنا فعله من اآلن وحىت افتتاح الدورة الثالثة ؟ هل علينا تنظمي
ورشات مصغرة وثالث مؤمترات أو أربعة ؟
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ما أريد قوله هو أننا حنتاج إىل تبين نسق تصاعدي يرايع مكتسبات دورة  2018وتكون مقته يف افتتاح
دورة .2019
منصف الكالين
بارك اللـه فيمك ،شكرا عىل االستضافة ومنحنا فرصة التواصل بالقراء والكتاب ،أنا نارش تونيس ...
مشلكة النارش يه أنه غري متصل مبارشة جبمهور القراء ،عكس شاعر الصالم أو احملارض الذي جيد
مجهوره أمامه فيتفاعل معه مبارشة وحلظة بلحظة .إذا ،بالنسبة إلينا حنن معرش النارشين ،ال اتصال
مبارش مع القارئ ،أو القارئ املفرتضني ،أي من نريد إقناعهم بأمهية ومتعة القراءة .أريد أن ألىق القارئ
وأقول له أين أمتىن قراءة كتيب وأين أعرف ما يريد قراءته وأين أعرف كيف أرضيه .يف احلقيقة،
احلصول عىل فرصة حتقيق هذه اإلماكنية أمر مهم جدا من أجل تطور صناعة الطباعة والنرش .وبطبيعة
احلال ،معرض وجدة وما شاهبه من تظاهرات ثقافية متنحنا هذه الفرصة .إذا حتدث عن جتربيت ،فأنا
نارش شاب نرش أول كتاب سنة  ،1969أي البارحة فقط ،وقد حرضت فعاليات هذا املعرض يك أتعمل
وأحرض لمك وألبنائمك وأحفادمك أساسا كتبا تمل مشل املغرب الكبري .وليك يكون املعرض مغاربيا مبعىن
اللكمة ،البد أن نستقبل بعضنا البعض متاما مكا استقبلمتونا أنمت ،والبد أن حنرص عىل استضافة
مفكرين وخشصيات من الصفوة دامئا  :املتدخلون يف املوائد املستديرة وامجلهور الذي حيرض فعاليات
هذه املوائد ،خاصة من الشباب .ومن الرائع حقا أن يرى اإلنسان تلك القاعات الرائعة ممتلئة جنباهتا طوال
أيام املعرض .من ناحية أخرى ،اكنت األمسية الشعرية رائعة حقا ،لكن رمبا اكن من األفضل لو نمظت
أمسية شعرية ثانية باملقهى األديب «كولومبو» يف خمية املعرض ،ألنه فضاء مثايل يك مننح زوار املعرض
فرصة تشنيف مسامعهم برقيق أشعار ثلة من الشعراء املبدعني.
مالحظيت الثانية تتعلق بالشعر املعارص ،مبا يف ذلك شعر الصالم .أنا برصاحة ال أفهم ملاذا توجب علينا
االنتظار حىت البارحة مساء يك نمسع شعر ينيمت للحارض واملستقبل أيضا .اكن من األجدر أن يقدم لنا
مزجي من األشعار دون ترتيب زمين .هذه مالحظة عامية ،وأنا أدرك ذلك متاما ؛ لكن القصد هنا بلك بساطة
هو شكرمك .وأنا متفق معمك متاما عندما تقولون إن الصحافة مهمة .يف احلقيقة ،حنن لكنا رجال ونساء
إعالم  :فنحن إعالميون من حيث أننا نذيع خالصة النقاشات اليت شاركنا فهيا واليت حرضناها .بال شك،
اإلعالم عامل مهم جدا .وهذا يدعونا إىل جتديد الشكر للك املنابر اإلعالمية اليت غطت فعاليات املعرض.
دمحم امباريك
أغتمن هذه الفرصة ألشكر شعراء الصالم «مارك ألكسندرو» و«مالك» اللذين أسعدانا حبضورمها.
رشيد ماموين
أمض رأيي إىل رأي األستاذ ادريس خروز ،الذي تتملذت عىل يده ،خبصوص سبل مضان اسمترار روح
املعرض من اآلن وحىت افتتاح الدورة املوالية .رائع حقا أن يكون لدينا معرض ناحج مدته أربعة أيام ،لكن
األروع هو متديد معره أكرث من ذلك بكثري .وهيلع ،أستوحضمك سيدي الرئيس ،هل لمك تصور حول سبل
إطالة معر املعرض بضعة أسابيع أو أهشر .من ناحية أخرى ،ومكا قال األستاذ احلمكاوي ،هناك معل
جيب القيام به خبصوص الشباب .ألنمك إذا جذبمت مزيدا من الشباب ،فهذا رمبا سمينحمك فرصة إطالة
معر املعرض حىت الدورة املوالية.
مداخلة
يف احلقيقة يوجد مشلك تواصل مع الشباب ،ألن عددا كبريا مهنم ال عمل له بوجود هذا املعرض.
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ليس يف استطاعتنا أن نطرق باب لك مزنل يك خنرب الشباب أن هناك تظاهرة ثقافية امسها املعرض
املغاريب للكتاب .لكننا أطلقنا محلة إعالمية حملية غطت لك شوارع وجدة ومحلة وطنية عرب خمتلف وسائل
االتصال المسيع البرصي املتاحة ...مكا أننا عقدنا مجموعة من اللقاءات مع رئيس اجلامعة ومدراء
املدارس الثانوية ...وبالتايل من غري املعقول أن نبحث عن الشباب بعد لك هذا املجهود الرتوجيي الذي
ال يرتك أي جمال للشك يف أن لك من هيمت بالكتاب والفكر قد عرف بأمر املعرض وبالتفاصيل أيضا.
رمبا يكون من اجليد لو طلبنا من «مارك ألكسوندرو» تقدمي عروض من شعر الصالم يك جنذب مزيدا من
الشباب.
مداخلة
طاب يوممك مجيعا ؛ وأشكرمك عىل املجهودات املبذولة .أصدرمت مجموعة من اإلحصائيات األولية اليت
سيمت حتديهثا ؛ وأنا أريد التطرق إىل اإلحصائيات املتعلق بعدد زوار املعرض وعدد الكتب اليت بيعت...
إذا أمكن ،هل لمك أن تطلعونا عىل اإلحصائيات الهناية.
مراد املميوين
السالم عليمك ،مراد املميوين موقع اليوم  24أود أن أهنئ إدارة املعرض املغاريب للكتاب ؛ حرضت أشغال
الدورة األوىل وهذه الدورة أيضا ،وقد مسعنا مجموعة معطيات من السيد الرئيس حول عدد الندوات وعدد
احملارضين وما إىل ذلك .فإذا أمكن ،نود أن نعرف أيضا عدد زوار املعرض ،عملا أن عددمه يبدو ،واللـه
اعمل ،أقل بكثري من الدورة األوىل .ما السبب يف نظرمك إن حص هذا االمر ؟ ثانيا ،أال ترون أن تنظمي
ندوات مزتامنة ( )34يف أربعة أيام اختيار غري سلمي ؛ أال تفكرون يف إطالة معر املعرض املغاريب للكتاب
يك يصبح أسبوعا مثال ،ويتسىن للجمهور حضور لك الندوات ،خاصة أننا كإعالميني جند صعوبة يف
تغطية مجيع الندوات.
دمحم امباريك
قلت يف البداية أننا يف مرحلة التقيمي األويل .هذا التقيمي سيبحث عن اآلليات واألدوات اليت ميكن أن
تضمن اسمترارية املعرض .خشصيا ،اشتغلت يف املهرجان الدويل للسيمنا ،واكن لنا برناجم سنوي ،يف
منطقة سوس طيلة السنة  :ورشات ،تكوين...اخل وهذا يعين أن األمر ممكن .حنن نقدم تقيميا أوليا ،ولكن
ينبيغ أن نفكر يف هذه اآلليات أيضا .اليوم يف الصباح ،مثال ،التقيت مبواطن من الناضور سألين ملا
ال ننقل جزء من املعرض إىل مدينته .ميكن أن نفكر يف اآلليات الكفيلة بضامن اسمترارية املعرض عىل
مستوى الربجمة واللقاءات والنرش يف جهة الرشق ؛ ميكن طبعا أن ننهتي بالدورة القادمة من املعرض
وهذا االشتغال ال يكون فقط عىل مستوى التنشيط بل يكون كذلك عىل مستويات أخرى .وتعرفون مثال أن
من الصعب جدا االشتغال مع املؤسسات التعلميية ألن املسألة تتطلب جهدا إداريا ...بالتايل ،ميكن أن
تكون لنا اسرتاتيجية متوازنة فميا يتعلق بالتنشيط العادي لتقدمي الكتاب ...ولكن ينبيغ أن نوفر إرادة
حملية تهسر عىل التواصل مع اجلامعة واألاكدميية وخنلق رشااكت وبراجم عىل املدى البعيد .وبالتايل،
أرى هذا املعرض مكحرك ينبيغ أن تكون معه طاقات مصاحبة يك ال يصبح حدثا معزوال .وهذا تصور
ينبيغ أن يناقش .حنن ال نريد أن نقع يف أخطاء تقع فهيا بعض املعارض ،اكملعرض الدويل للدار البيضاء،
حيث تلىغ موائد مستديرة بسبب غياب امجلهور .هذه مسألة أخرى البد من مراعاهتا ،خاصة أن هذا
املعرض يركز عىل النقاش الفكري .يف احلقيقة ،التنوع يف النقاشات يبني أن املجمتع املغريب يتوفر عىل
هامش من احلرية ،وحنن نعترب ترسيخ ثقافة احلوار عند امجلهور ،من كبار السن أو الشاب ،هدفا أساسيا.
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ليس من الهسل أن نريب برسعة ،يف دورتني فقط ،مجهورا كبريا عىل ثقافة احلوار .حنن اآلن بصدد تقيمي
أويل معمك ؛ ولكن طبعا ،ستكون لنا جلسات معل اهلدف مهنا وضع اسرتاتيجية حتقق لملعرض حضورا
جهويا ملدة من الزمن بعد اختتام الفعاليات .األمر األسايس بالنسبة يل ،مكا قلت خالل ندوة حصافية
بالدار البيضاء ،هو أال ننىس أن املعرض املغاريب للكتاب هو الوحيد من نوعه باملغرب الكبري .مبعىن أنه
موعد ثقايف بارز يف اجلهة واملغرب الكبري والعامل العريب وإفريقيا والعامل أيضا .قد يرى البعض أن هذا
ادعاء كبري ،لكنه حقيقة .هذه فكرة مجيلة ومرشوع مطوح ينبيغ أن نقويه ونسمتر فيه .أنا متفائل جدا
مبستقبل املعرض املغاريب للكتاب.

عبد القادر الرتناين
كإضافة فقط ،هذا املعرض مازال يف سنته الثانية .ومكا تعملون ،املعارض تتطلب حتضريات عىل طول
السنة .قبل أن يبدأ معرض بكني ،أحد أمه املعارض املنمظة هذه السنة ،كنا جند رواقا صغريا يف لك
معارض العامل ،منذ سنوات ،مهمته إخبار امجليع أن معرضا جديدا سريى النور يف بكني .حنن مفا زلنا
يف الدورة الثانية والعمل الذي ينتظرنا بال شك معل كبري.
باملناسبة ،أخربمك أن السيد دمحم امباريك عقد اجمتاعا مع منمظي معرض بروكسيل للكتاب ،ممثلني
يف الصديقتني «إليفرا» و«لورا» .وباملناسبة ،نلمتس مهنام املعذرة عىل استعامل اللغة العربية يف أغلب
املداخالت .من نتاجئ هذا االجمتاع أننا سنحصل ابتداء من السنة القادمة « -إلفريا» و«لورا» حصلتا
عىل موافقة مدير معرض بروكسيل  -عىل فضاء يشبه الرواق مهمته التعريف جبهة الرشق ،مبا يف ذلك
معرضها املغاريب للكتاب.
هذا معناه أننا سنبدأ معلية تسويق جديدة لملعرض بعد أن قيدته واكلة جهة الرشق كعالمة مجسلة .ومكا
تعملون الرتوجي ألي عالمة أمر صعب للغاية يتطلب بدل كثري من املجهودات .ال أريد تمسية أي عالمة
جتارية ،لكن بعض هذه العالمات املعروفة استمثرت سنوات وأموال طائلة يك تصل إىل الصورة والمسعة
اليت اكنت تحمط إلهيا .واملسؤولون عىل معرض وجدة ال يريدون الترسع يف بناء صورة ومسعة هذا
املعرض ،بل يريدون بناءها بالتدرج وبثقة وحرفية عالية.
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هذا حصيح .وأنا بدوري سأجيب عىل السؤال املطروح ألنه يتحدث عن اسرتاتيجية تطويرية .يف احلقيقة،
حنن ندرج املعرض املغاريب للكتاب ولك األنشطة الثقافية املتعلقة بالكتاب يف إطار اسرتاتيجية تمنوية
جهوية تعرتف بدور الثقافة يف التمنية .وهذا معناه أن املعرض املغاريب للكتاب مرتبط بسلسلة من
التظاهرات اهلادفة إىل تطوير الثقافة واليت تؤثر هيلع إجيابا .أقرب مثال عىل ما أقول هو املرسح ؛ حيث
تقدم واكلة جهة الرشق دمعا كبريا لملرسح ،مبا يف ذلك مرسح الطفل .جهة الرشق معروفة بإنتاج نصوص
مرسحية وممثلني رفييع املستوى ؛ وهذه مسة مهمة تشلك جزء من تراث اجلهة .إىل جانب األنشطة
املرسحية ،توجد األنشطة املوسيقية املختلفة واملؤمترات املهمتة باهلوية التارخيية للجهة .وعىل سبيل املثال،
اشتغلنا كثريا عىل الذاكرة الهيودية جبهة الرشق اليت اكنت السبب يف إجناز عدة مشاريع ثقافية وتمنوية،
خاصة مبدينة دبدو حيث شيدت الواكلة دار للثقافة ستهسر وزارة الثقافة عىل جتهزيها ،عىل أن تفتح هذه
الدار أبواهبا يف بداية السنة القادمة.

بالتايل ،فنحن واعون مبفصلية الثقافة يف التمنية .وإذا ركزنا عىل املعرض ،نالحظ أن له هوية بارزة.
معوما ،تدوم معارض العامل العريب عرشة أيام ؛ أما يف أوروبا فاملعارض ال تتعدى أربعة أيام .من جهتنا،
قررنا تنظمي املعرض يف أربعة أيام ،ألن من الصعب جدا استقطاب خشصيات فكرية مرموقة عىل امتداد
عرشة أيام ،عالوة عن ارتفاع التاكليف .وهذا معناه أن املعرض (جحر الزاوية يف سياسية األنشطة
الثقافية والفكرية وتطوير الكتاب باجلهة) سيحافظ عىل نفس المنوذج وعىل نفس املستوى الرفيع .هذه
املعايري تشلك جزء مهام من هوية املعرض ،متاما مكا هو معيار طرح النقاشات العميقة .هذه النقاشات
رفيعة إىل حد أننا يف مرات عديدة حنري يف االلتحاق هبذه املائدة املستديرة أو تلك .ومن اجليد أن نعدد
االختيارات أمام امجلهور احلارض .يف لك معارض الكتاب اليت أعرفها – لست اختصاصيا يف املعارض
لكنين أعرف الكثري عهنا  -تطرح املواضيع بانتقائية وبأسلوب هذا املعرض ؛ لكن يف بعض األحيان يكون
هناك إزعاج  :ما يقال يف هذه القاعة يمسع يف القاعة األخرى والعكس حصيح .لكن أعتقد أن هذا مشلك
بسيط ميكننا التغلب هيلع بتغيري التجهزيات الصوتية.
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سنسمتع لملالحظات وحنللها ونستفيد مهنا من خالل اللجنة العملية املكونة من املدير جالل بناين احلارض
معنا  -الرجل ال يسهتان به أبدا ؛ إنه صديق «مارك ألكسوندرو» -وأمينة املؤدب اليت قدمت لنا مساعدة
كبرية ورشيكنا املعهد الفرنيس مبدينة وجدة وممثلة دار النرش «ملتىق الطرق» األستاذة لبىن وبطبيعة
احلال أطر واكلة جهة الرشق  :كرمي حيىي وعبد القادر بطاري ومرمي الناوي وحنان جواد ...والالحئة
طويلة .كثري من هذه األمساء حارضة معنا اليوم ،ما يعين أن اللجنة العملية ممثلة بقوة .لقد اشتغلنا بقناعة
كبرية وإماكنيات قليلة جدا .جيب أن تعرفوا أننا حضينا بالكثري من املتطوعني وموارد مادية حشيحة ،وأننا
رمغ ذلك كنا عازمني عىل إجناح هذا املعرض أي بناء مغرب كبري يسود فيه الفكر واملفكرون.
حنن فعال مطالبون بربجمة مجموعة من التظاهرات الثقافية اليت تقودنا تصاعديا إىل الدورة املوالية من
املعرض ،الذي يعترب – ال أجرؤ أن أقول  -ممتازا ،ما قد يفهم منه أن التظاهرات الثقافية األخرى اليت
ستوصلنا إليه ستكون أقل من ممتازة ؛ لكن أقول إن هذا املعرض يفرتض أن يكون مسك ختام لك هذه
التظاهرات الثقافية .رمبا جيدر تنظمي لقاءات ذات طابع جهوي يربز فهيا مفكرون صاعدون وميكهنم
املسامهة يف نقاشات املعرض الحقا .مثال ،نقاش احلاكيات ،خاصة أننا نتوفر بوجدة عىل موروث حكوايت
عريق وعندنا ساحة مشاهبة لساحة جامع الفنا يه ساحة سيدي عبد الوهاب حيث يقدم احلكواتيون
عروضهم ،رمغ أن عددمه أصبح قليال .أردنا احملافظة عىل هذا املوروث ففكرنا يف خلق ما ميكن تمسيته
معرضا أو مهرجانا للحاكية واحلكواتيني .وسرنى نتاج معلنا قريبا.
بطبيعة احلال ،يوجد مثل هذا الرتاث ببلدان املغرب الكبري وإفريقيا وأروربا حيث يوجد شعر الرتوبادور
الغنايئ .ال أعرف إن اكن ببلجياك تراث متعلق باحلاكية الشفهية ،لكن سيكون رائعا لو تشارك معنا .هذه
احلاكيات ختلد املخيال الشعيب وتعرب عن اهلويات املدفونة .ال بد من تنسيق لك هذه األشياء ،ألن هذه
احلاكيات فهيا الكثري مما ميكن رسده أمام األطفال الذين سيحتفظون هبا يف أذهاهنم .ومكا تعملون،
املعرض املغاريب للكتاب ميدد استفادة الشباب منه حىت بعد أيامه األربعة .غدا تنطلق من املعرض قافلة
ستجوب عدة أقالمي حاملة معها جزء من تظاهرة «طفل الكتاب» اليت نمظت يف خمية املعرض ؛ وسيسامه
يف تنشيطها املنمظة الوطنية للتعلمي األويل يف إطار الرشاكة اليت مجتعنا .ستصل القافلة إىل مدارس
العامل القروي ومؤسسات التعلمي األويل حيث سنوزع كتب أطفال باملجان.
ستسمتر هذه القافلة حىت افتتاح الدورة القادمة من املعرض ؛ وخالل هذه املدة الفاصلة بني الدورتني،
ستنظم أنشطة خمتلفة مهنا مسابقات بني تالميذ الثانويات واإلعداديات واالبتدائيات يتوج الفائزون فهيا
خالل حفل افتتاح الدورة املوالية .وهذا ما يفرس امتناعنا عن توزيع أي جوائز هذه السنة ،وألننا ال نريد
أن نفقد معلية التتوجي ومنح اجلوائز قميهتا ونفرغها من معناها .لكن ابتداء من السنة القادمة ،ومكا هو
معمول به يف الكثري من التظاهرات الثقافية اليت تعرفوهنا ،سيقدم املعرض جائزته اخلاصة ،وهذه إحدى
أولوياتنا حاليا .رمبا ميكننا مضان اسمترارية هذا املعرض عرب خلق مؤسسة مهمهتا توفري المتويل
لملعرض والدفاع عن مصاحله .يطرح المتويل مشكال كبريا ألننا ،عىل عكس املعرض الدويل للكتاب بالدار
البيضاء ،ال نتوفر عىل معرض كبري أو مؤسسة مرشفة ...وبالتايل حنن يف نوع من املنافسة غري املتاكفئة،
ألننا نبين خمية كبرية لملعرض لك سنة ،وهذا فيه حتديات كثرية أوهلا المتويل .نتوفر عىل مرسح دمحم
السادس حيث ننظم اللقاءات واملوائد املستديرة ،لكن جيب أن نوفر فضاء مرحيا للنارشين والكتاب والزوار
؛ وهذا مكا قلت يلكف الكثري .وبالتايل ،ال بد أن نبحث بال لكل أو ملل عن المتويل.
يف نفس الوقت ،نعمل عىل مجموعة أخرى من املشاريع املمكنة .بعض هذه املشاريع متت مناقشهتا يف
جلان خمتلفة ،مكا هو الشأن بالنسبة إىل فكرة املعارض احمللية ؛ وقد برجمت مائدة مستديرة ناقشت
هذا املوضوع .ومكا اقرتح األستاذ جالل احلمكاوي ،ملا ال يذهب املعرض حىت الناضور وبراكن وجفيج
ويطرح مواضيع وتميات حملية يكون فهيا يشء من روح املعرض وتعىط أمهية للكتب املتعلقة بالصحراء
والواحات ...باملناسبة ،حنن نحمط إىل خلق ترابط بني معرض وجدة ومهرجان الواحات.
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أما اإلحصائيات ،خاصة تلك املتعلقة باملشاركة ،حنن برصاحة مل نتوصل باألرقام الهنائية حىت اآلن.
لكن املالحظات األولية تشري إىل أننا استقطبنا مزيدا من املهنيني مقارنة بالسنة املاضية ؛ وأننا حضينا
بنقاشات ولقاءات أكرث أيضا.
معر الزاوي
أريد الرجوع إىل مسألة طرحت يف البداية  :كيف نطيل معر املعرض املغاريب للكتاب وجنعله يعيش طوال
الفرتة الفاصلة بني اختتام دورة وافتتاح دورة أخرى ؟ أريد تقدمي إضاءة بسيطة يف هذا الباب ؛ هذا
املعرض عنده قدرة االنفتاح عىل فضاءات خارج وجدة ،خاصة ذلك الـ«هناك» الذي نريد جلبه إىل هنا.
ويف نظري الكتاب مه األقدر عىل فعل هذا .اليشء املهم ،والذي ال ميكن حرصه يف أية إحصائيات ،هو
تلك الرشااكت اليت تولد بني جنبات املعرض والديناميكية اليت خيلقها هذا األخري .وهذه نقطة مهمة للغاية
ال جيب إمهاهلا.
مداخلة
أعتقد أن حضورنا ،مكجموعة شباب شاركوا وسامهوا يف إجناح هذه الدورة ،جواب اكيف عىل التساؤل
املتعلق مباكنة الشباب يف املعرض .وإذا كنا اليوم طاقة عىل مستوى تنفيذ اخلطط ،فنحن من سيضع
تلك اخلطط يف املستقبل ،وهذا فيه رد عىل التساؤل املتعلق باسمترارية املعرض .حنن الشباب ؛ رمبا
ال نتواصل بالشلك املطلوب ،لكننا استطعنا تنظمي ثالثة تظاهرات متعلقة بالكتاب هنا يف وجدة .يف
هشر مايو املنرصم ،فتحت ست مجعيات مكتبتني معوميتني بلك من احلديقة املوئية اللة عائشة واحلديقة
اإليكولوجية .وقد جهزهتام بالكتب من خالل فكرة «الدخلة بكتاب» ،أي تنظمي حفالت موسيقية تذكرة الدخول
إلهيا يه كتاب واحد .وقد مكنتنا هذه الفكرة من مجع أربع مائة ومخسون كتابا .املبادرة الثقافية الثالثة
اليت أرشفنا علهيا كشباب يه فكرة «نديرو قهيوة» ،أي مقهى أديب نناقش فيه مواضيع خمتلفة هتم
الشباب حبضور خشصيات كسناء العايج وأمحد غيات.
دمحم امباريك
نشكرمك عىل حضورمك ونعملمك أننا سنصدر كتابا خاصا هبذه الدورة ما إن يكون جاهزا ،وهذا بال شك
لن يتجاوز بضعة أسابيع .ونعملمك أيضا أن كتاب الدورة األوىل قد نرش وميكنمك محتيله من عىل موقع
واكلة جهة الرشق  .www.oriental.maوأخمت هبذه الهشادة  :إذ عرب املشاركون خالل تناوهلم وجبة الفطور
هذا الصباح عن رغبهتم يف زيارة املعرب احلدودي زوج بغال ؛ وقد ذهبنا مجيعا إىل هناك .وقد اكن املوقف
جد مثري ومؤثر بسبب الوضع احلدودي احملزن.
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مرسد مفهرس لملشاركني يف املوائد املستديرة
هيدف هذا املرسد إىل متكني القارئ من العثور برسعة كبرية وبهسولة عىل الصفحات
اليت حتتوي عىل مداخالت األساتذة املشاركني يف املوائد املستديرة .وبغية تقريب
املتدخلني من القراء ،قام النارش بتقدميهم يف سطور من خالل بعض املعلومات املتاحة
للعموم .ويف حالة إذا ما تبني أن هذه املعلومات غري اكملة أو غري دقيقة ،فسيمت إجراء
تصحيح بناء عىل طلب األخشاص املعنيني.

املشاركون

الصفحات

العبايس إيناس

اكتبة وشاعرة وحصافية تونسية ،حصلت عىل جائزة جلنة التحكمي
اخلاصة آلخر كومار ذهيب بتونس عن روايهتا «مزنل بورقيبة»
باللغة العربية  :ذاكرة املدينة وساكهنا يف قلب الكتاب.

عباد حيىي

اكتب وروايئ فلسطيين ،باحث سابق يف املركز العريب لألحباث
والدراسات السياسية ،وهو رئيس حترير موقع «،»Ultrasawt
وهو موقع إعاليم خمصص للشباب العريب.

أبوزيد ليىل

حصافية واكتبة ،نشطت واحدا من أوائل الرباجم بالعربية عىل
أمواج اإلذاعة املغربية .ويه الاكتبة املغربية األوىل اليت ترمجت
أمعاهلا باللغة العربية إىل اللغة اإلجنلزيية.

أبو الفرح حيىي

أستاذ جاميع مغريب ،باحث يف موضوع التواجد املغريب يف
إفريقيا والديناميات احلالية إلفريقيا .وهو مدير معهد الدراسات
اإلفريقية جبامعة دمحم اخلامس بالرباط.

األشعري دمحم

ولد يف موالي إدريس زرهون باملغرب ،وهو شاعر باللغة العربية
(سبع دواوين شعرية) وسيايس مغريب .اكن نائبًا برملانيا عن
مدينة الرباط ،وبعدها نائبا عن مدينة مكناس ،وتقلد منصب وزير
الثقافة من  1998إىل .2007
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أڭناو فامطة

أستاذة التعلمي العايل وباحثة يف مركز البحوث الديداكتيكية
والرباجم الرتبوية .شاركت يف وضع مناجه تعلمي األمازيغية.

األمري رشا

نارشة وناقدة أدبية وروائية .بعد الدراسة يف باريس ،أسست دار
النرش اجلديدة بلبنان سنة  ،1990ويه دار نرش مستقلة نرشت
أمعال دمحم خامتي ومحمود درويش.

الفالح خلود

شاعرة ليبية تكتب باللغة العربية ،وهلا حضور دويل بارز ،وتعترب
خلود الفالح بأن أسالف الشعراء مه الحسرة واخلمييائيني.

النربيص بامس

اكتب فلسطيين ،نرش مثانية مؤلفات باللغة العربية ،مبا يف ذلك
مجموعة من الدواوين الشعرية ولقد كتب يف مواضيع خمتلفة
أمهها القضايا السياسية والثقافية والفلسفية.

عالوة حايج دمحم

اكتب جزائري باللغة العربية ،وهو أيضا حصايف يف إذاعة
اجلزائر الدولية .رواياته تطبعها جرأة طليعية.

عامر مفتاحة

مغربية ،أستاذة التعلمي العايل .ترأس فريق حبث يف مركز الهتيئة
اللغوية يف املعهد املليك للثقافة األمازيغية.

العمريت دمحم

من مواليد مدينة وجدة ،حاصل عىل دكتوراه الدولة ،أستاذ جبامعة
دمحم األول يف وجــدة .مدير خمترب حقوق اإلنسان والقانون
ً
وأيضا عضو يف املنمظة املغربية حلقوق اإلنسان.
اإلنساين الدويل،

أعراب شادية

خبرية متخصصة يف اجلغرافيا ،باحثة يف املركز الوطين للبحث
العيمل ،جبامعة أجنرس ،تعمل منذ مخسة عرش سنة عىل جهرة
املغاربة يف أوروبا واإلمــارات العربية املتحدة .وتركز أمعاهلا
ً
أيضا عىل مقاربة النوع.

أوڭري موغييل

أستاذة جامعية فرنسية ،واملديرة احلالية لملعهد الفرنيس بالرباط،
نرشت سنة  2017أحدث ديوان هلا حتت عنوان «شظايا مهسات»،
وتشارك كثريا يف قراءات شعرية وحمارضات يف اخلارج.
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أزدود ادريس

لساين ويدير مركز الدراسات الفنية والتعبريات األدبية واإلنتاج
المسيع البرصي يف املعهد املليك للثقافة األمازيغية ،وهو أستاذ
باحث يف لكية اآلداب والعلوم اإلنسانية باجلديدة.

بيضا عبد اللـه

باحث ،روايئ وناقد أديب مغريب ،أستاذ مربز يف اآلداب ،وحاصل
عىل دكتوراه يف األدب والثقافة املغاربية الفرنكفونية ،وهو أيضا
أستاذ جاميع ،مكا ينرش مقاالت عن املستجدات األدبية.

بالو داودة

تابع دراسته يف جامعة دمحم األول بوجده إىل أن حصل فهيا عىل
هشادة الدكتوراه ،وهو املدير الرتبوي للجامعة اإلفريقية املسملة
يف أبيدجان مكا يرأس مجعية األساتذة الباحثني اإليفواريني
خرجيي اجلامعات املغربية.

براكت هدى

اكتبة ،ولدت يف لبنان وتعيش اآلن يف باريس ،كتبت رواياهتا
باللغة العربية وترمجهتا إىل الفرنسية .وقد فازت بالعديد من
اجلوائز األدبية ،مبا يف ذلك جائزة جنيب حمفوظ املرموقة.

بروايض أمينة

اكتبة مغربية تكتب باللغة العربية .عرفت قصصها القصرية جناحا
كبريا.

بلفقيه أنيسة

ولدت يف وجدة ،د ّرست األدب الفرنيس وسميائيات الصورة
جبامعة احلسن الثاين بالدار البيضاء ،باملغرب .وقد نرشت أربع
روايات ،مبا يف ذلك آخرها« ،المسندر» ،يف سنة .2018

بلوايل سعيدة

أستاذة جامعية مغربية ،رئيسة شعبة اآلداب الفرنسية جبامعة
دمحم األول بوجدة .نرشت العديد من األحباث بالفرنسية حول
ازدواجية مفهوم ثنائية اللغة.

بن أمحد فؤاد

أستاذ مؤهل مبعهد دار احلديث احلسنية للدراسات اإلسالمية
العليا التابعة جلامعة القرويني ،وهو مهمت باألنشطة الفلسفية
والعملية يف إسبانيا أيام اكنت مسملة وكذا يف املنطقة املغاربية.
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246 .245 .240

349 .345

266 .262 .78

 260إىل .263
 265إىل 267
209

 345إىل 349
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بنعبد اللـه فكري

مهندس معامري متخرج من املدرسة العليا للفنون امجليلة يف
باريس .سنة  ،2001أسس مجموعة «كونفليانس» (ملتقيات) ؛
من بني إجنازاته  :تصممي مطار وجدة وجتديد بيت املغرب بباريس.

بنعارش بوعزة

382 .377 .371 .370

اكتب مغريب ،خترج من املدرسة الوطنية لإلدارة يف فرنسا ،أستاذ
مبعهد الدراسات اإلفريقية جبامعة دمحم اخلامس السوييس.

.139 .95 .92 .89
.377 .373 .370 .144
381 .380 .379

اكتب وحصايف هولندي من أصول مغربية .كتب يف سن احلادي
والعرشين روايته األوىل واليت القت جناحا كبريا .حصل عىل
جائزة «ليربس» ،نرش عده مرسحيات ومقاالت ونصوص نقدية.

244 .240

بنعيل عبد القادر

بناين محيد

خمرج مغريب واكتب سيناريو واكتــب ،ولد يف مكناس .أنتج
وأخرج يف عام  1970أول فيمل روايئ طويل بعنوان «ومشة»
والذي استقبل حبامس من طرف النقاد.

بناين جليل

193. 50 .43

طبيب وحملل نفساين ،واكتب مغريب يعيش يف الرباط ،وهو
مؤسس مشارك ورئيس دائرة التحليل النفيس املغربية .ومن  101إىل 106
بني مؤلفاته العديدة« ،طبيب نفساين باملدينة» احلائز عىل جائزة
األطلس الكبري لسنة .2014
.98 .28

بنحسني خصر

باحث ونارش ومن كبار املتخصصني يف فكر ابن عريب حيث
ترمج بعض نصوصه وعلق عىل نصوصه األصلية ،وهو من
أصل جزائري ،يعيش ويعمل يف باريس ،ويدافع عن قمي احلداثة
والطابع السيمل لإلسالم.

بمنخلوف عيل

ولد يف فاس ،وهو أستاذ جاميع للفلسفة العربية وفلسفة املنطق
يف باريس وبروكسل .وهو فيلسوف ينيمت لملدرسة التحليلية مكا
أنه مهمت بالفلسفة العربية يف العصور الوسىط.

بنيس دمحم

ولد يف فاس ،وهو واحد من أمه شعراء الشعر العريب احلديث.
شارك بنشاط يف احلداثة الشعرية العربية منذ مثانينيات القرن
املايض.
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275

.234 .232 .230 .227
.236 .235

114 .112

بوشارب أمل

اكتبة جزائرية بالعربية ،أمعاهلا تكتيس طابع الكونية ،مكا أهنا ال
ترفض أي مهنج يف الكتابة ،ويه تنيمت لملدرسة األدبية العاملية،
وتعترب نفهسا « :قارئة للعامل»!

بوكوس أمحد

لساين وعــامل اجمتاع مغريب ،حاصل عىل الــدكــتــوراه يف
اللسانيات ،وهو الرئيس احلايل لـملعهد املليك للثقافة األمازيغية،
حيث سامه يف إنشائه منذ سنة  .2002ولقد أرشف عىل العديد
من األحباث ونرش العديد من املؤلفات.

بوخريص فامطة

أستاذة يف لكية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط .فازت جبائزة
االستحقاق للثقافة األمازيغية لسنة  ،2015من أجل اخلدمات
املقدمة للغة والثقافة األمازيغية.

بومالك عبد اللـه

دكتور يف اللسانيات ،أستاذ باحث بلكية اآلداب بوجدة ،وهو
ملحق لدى املعهد املليك للثقافة األمازيغية .ولد يف آيت معرية
بالقرب من أاكدير ،حيث درس اللغة الفرنسية وآداهبا.

اكسان باربارا

متخصصة يف عمل اإلثالة وفيلسوفة فرنسية ،ومديرة أحباث
يف املركز الوطين للبحث العيمل ،ويه مرتمجة ومديرة سلسلة
خمصصة للفلسفة .ولقد مت انتخاهبا لعضوية األاكدميية الفرنسية
يف سنة .2018

اكفاليريي جون بول

خرجي سلك الدراسات األوربية العليا بـ «كوليج دوروب» ،وممثل
مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني يف املغرب.

الرشيف عبد املجيد

من مواليد صفاقس ،أاكدميي تونيس متخصص يف احلضارة
والفكر اإلســايم ،وهو أستاذ خفري يف جامعة تونس .هيمت
بتحليل النص القرآين بنظرة وأدوات فكرية معارصة.

الرشيف فوزية

تونسية من مواليد صفاقس ،ويه أاكدميية وفزييائية وشغلت
لفرتة قصرية منصب اكتبة الدولة لدى وزير التعلمي العايل ،قبل
أن تعود لنضاهلا احلر ضد الظالمية.
445

.310. 309 .307 .303
311

.189 .188 .187 .185
.293 .194 .191 .190
298 .296 ,294

178

122

362 .355

.153 .151 .105 .104
159 .157
278 .270

236 .232 .229 .226

شطا حمكت

مهندسا معامر ًيا يف فرنسا واشتغل
ولد يف سوريا ،وأصبح
ً
بعدها ثالثني سنة يف دمشق .عاش يف املنىف يف لبنان ،ويعيش
حاليا يف برلني .ويعمتد عىل الفنون التشكيلية وخاصة التصوير
الفوتوغرايف إلغناء اهلندسة املعامرية.

شافيس أنطونيو

باحث إسباين يف مؤسسة الثقافات الثالث ،متخصص يف الرتاث
األندليس واملوريسيك.

دحان بول

ولد يف فاس ،وهو حملل نفساين وحمافظ متحف الفن الهيودي
املغريب يف بروكسل .وهو شغوف بالفن ومواطن حقييق للعامل،
إذ يرمز إىل التنوع ،من حيث أصوله وفكره.

درويش جنوان

من أصل فلسطيين ،ولد يف القدس .وهو شاعر وحصايف وناقد
أديب عريب .ويعترب من أمه شعراء العربية املعارصين الواعدين.

درويش ساحم

شاعر واكتب مغريب ،يرأس املهرجان األديب «املوكب األديب».
ومجعية «اكفايت للثقافة والتمنية» .أصدر سبع مجموعات شعرية،
مبا يف ذلك ثالثة عىل شلك هايكو ،باإلضافة إىل رواية.

داوود زكية

حصافية واكتبة فرنسية من أصول مغربية ،ويه رئيسة حترير
سابقة ملجلة «الماليف» ،سامهت أيضًا يف الكثري من الصحف
األجنبية .ألفت العديد من الكتب ،مبا يف ذلك العديد من املقاالت
حول اهلجرة.

دوسياكيت روين

فرنيس ولد بتونس ،وهو اكتب ونارش ،روايئ واكتب مرسيح،
وهو أيضا مرتمج من اإليطالية واليابانية .كتابه «املرافقة» هو
رواية عن االستبطان الشعري.

دوفرينياس أين

درست الفرنسية يف عدة مناطق من العامل ،ومن سنة  1977وملدة
عرش سنوات ،يف املغرب .أمكلت أطروحهتا حول األدب املغريب
الناطق باللغة الفرنسية يف سنة  ،2002ومنذ ذلك احلني شاركت
يف األحباث يف هذا املجال.
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66 .62

115 ,113

.326 .323 .321 .317
330 .329 .328

.254 .253 .38 .35
255
.205 .203 .201 .198
206

.185 .93 .87 .85
.189 .188 .187 .186
191 .190

115 .109

192 .191

ديالو بيوس

بعد عرش سنوات بفرنسا ،استقر الصحايف والاكتب ديالو بيوس
مبوريتانيا وكرس نفسه للثقافة .ومنذ سنة  ،2010اكن يرشف
عىل تنشيط لقاءات حتت ممسى «عبور موريتانيا» .ويف سنة
 ،2016أصبح مدي ًرا للكتاب والقراءة العامة.

دياورا مانتيا

ولد يف باماكو ،وهو اكتب ناطق باإلجنلزيية وأستاذ لألدب،
يعيش يف الواليات املتحدة األمريكية .يف سنة  ،1991التحق
جبامعة بنسلفانيا كأستاذ رمسي .ويف سنة  ،1992أنشأ قسم
«الدراسات السوداء» جبامعة نيويورك.

العيمل يوسف أمني

اكتب مغريب ،حصل عىل منحة «فول برايت» سنة  1991إلجراء
حبث حول اخلطاب اإلعالين ،حيث تابع دورة تدريبية يف جامعة
نيويورك .بعد ثالث سنوات ،عاد إىل املغرب ونرش كتابه األول.

الفاخوري إدريس

دكتور وأستاذ بلكية اآلداب والعلوم القانونية واالقتصادية
واالجمتاعية جبامعة دمحم األول بوجدة .مكا أنه رئيس مركز
الدراسات واألحباث يف العلوم القانونية ،والذي حيمل إمسه.

الڭمون موالي امحد

دكتور ،أستاذ جاميع يف قسم الدراسات اإلسبانية بلكية اآلداب
جبامعة دمحم األول جبدة.

احلمكاوي جالل

شاعر ومرتمج مغريب ،مربز يف الرتمجة األدبية ،وهو أيضًا ناقد
سيمنايئ ومدير «املجلة الدولية للشعر» «انتخابات حرة» .يف سنة
 ،2018مت اختياره ليكون مندوبا لملعرض املغاريب للكتاب بوجدة.

املجاهد احلسني

حاصل عىل دكتوراه الدولة يف اآلداب ،أستاذ باحث ،لساين ومؤرخ
لغوي ،له عدة منشورات ،مولع بعمل دراسة اللهجات والتقاليد واآلداب
الشفوية ،وهو الاكتب العام لملعهد املليك للثقافة األمازيغية.

املريين عبد احلق

ولد يف الرباط ،حاصل عىل الدكتوراه من جامعة دمحم بن عبد اللـه
بفاس ،مؤرخ اململكة والناطق الرمسي بامس القرص املليك ،وهو
حمافظ رضحي دمحم اخلامس ،له العديد من األمعال التارخيية.
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342 .339 .336 .333

144 .138 .50 .47 .42

155 .154

403

115 .114 .113 .112 .109

432 .312 .257

.125 .124 .122 .118
.178 .177 .128 .127
182 .180

17 .13

النايج دمحم

مؤرخ وعامل اجمتاع وأاكدميي وخبري اقتصادي مغريب .وبعد أن
ختصص يف التارخي االقتصادي وعمل االجمتاع القروي ،اقتحم
جماالت غري معهودة ،مثل العبودية يف العامل اإلساليم.

الزين عبد الفتاح

عامل اجمتاع مغريب ،أستاذ وباحث يف جامعة دمحم اخلامس
بالرباط ،نرش العديد من الدراسات ،خاصة حول الشباب واهلجرة
واملغاربة املقميون يف اخلارج.

فرجاين دمحم

خبري تونيس يف عمل السياسة والدراسات اإلسالمية يعيش يف
فرنسا .وهو أستاذ وباحث ،تتناول أمعاله تارخي األفاكر يف العامل
العريب ،والعالقة بني السياسة والدين ،وبني املعرفة والسلطة.

فيليبون اكثرين

إعالمية خمتصة يف تدبري الرصيد الوثائيق ومسؤولة عن
املنشورات (السالسل والنرش اإللكرتوين) مبركز جاك بريك يف
الرباط.

ڭسوس شكيب

متخصص يف عمل االجمتاع األنرثبولويج وطبيب مغريب ،مكا
كتب عدة مقاالت فكرية .باحث يف العلوم االجمتاعية ومناضل،
أنشطته هتم حقوق الطفل ،والتعلمي وحمو األمية ،والفقر والهتميش.

ڭيڭو جون لويس

ولد يف آبت (فرنسا) ،أستاذ جاميع ،موظف فرنيس رفيع
املستوى ،متخصص يف هتيئة املجال ،وهو يرأس حاليًا معهد
االسترشاف االقتصادي للعامل املتوسيط الذي أسسه.

ڭوتيرييز دوتريان إڭناسيو

اكتب إسباين ،أستاذ وباحث يف جامعة مدريد ،وهو متخصص
يف األنرثبولوجيا ،ويف منطقة الرشق األوسط .نرش العديد من
املقاالت والعديد من الكتب ،مبا يف ذلك كتاب «الثورات العربية»
الذي نرشسنة .2017

حبيب اللـه سكينة

شاعرة مغربية تنظم أشعارها بالعربية ،ممتزية دوليا بفضل
قصائدها الشعرية املفتوحة وكذا نصوصها النرثية.
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.235 .233 .231 .228
236

379 .171 .144 .141

72 .66 .62 .31

292

.92 .90 .88 .86 .85
94 .93

135 .134 .131

172 .167

 285إىل .289
314 .311 .309 .305

حدية انتصار

أخصائية يف أمراض اللكى واكتبة مغربية ،أستاذة يف لكية الطب
جبامعة دمحم األول بوجدة .تنرش رواياهتا باللغتني اإلجنلزيية
والفرنسية.

احلسين اإلدرييس مصطىف

دكتور يف علوم الرتبية ،وهو من مواليد تازة ،باملغرب ،أستاذ
ديداكتيك التارخي جبامعة دمحم اخلامس بالرباط .حصل عىل
جائزة رينيه ديفيك للتعلمي العمويم سنة .2007

حامتي دمحم

مؤرخ ،أستاذ جبامعة سيدي دمحم بن عبد اللـه بفاس ،ينرش
بانتظام مقاالت عن تارخي وأخبار الهيود باملغرب.

اجلاي سلمي

من أب مغريب (والذي اكن الشاعر الرمسي للراحل احلسن
الثاين ،تغمده اللـه برمحته) ،يف رصيده أكرث من ثالثني كتاب،
مهنا «ممجع الكتاب املغاربة» سنة  ،2005و«ممجع الروائيني
اجلزائريني» سنة .2018

جعيدان إدريس

406 .397

173 .163

329 .325 .319

.246 .244 .243 .242
247

ولد بالدار البيضاء ،درس الفلسفة والعلوم السياسية .كتب العديد
من النصوص ضد اإلسالم السيايس ،وهيمت عىل وجه اخلصوص  292إىل 299
بآليات إعادة إنتاج النخبة احلامكة باملغرب.

.72 .69 .64 .60

كرايوتوف لورا

وكيلة أدبية لدى واكلة ليسرت األدبية ،ويه تعمل بشلك أسايس
يف أوروبا الرشقية ،ويه املنطقة اجلغرافية والثقافية اليت تنحدر
مهنا ،للرتوجي لألدب الفرنيس هبا ،بالدرجة األوىل.

اخلياري سعد

خمرج واكتب ،وهو خرجي املعهد العايل للدراسات السيمنائية
ومؤسس املتحف الوطين لملجاهد يف اجلزائر العامصة .باحث
مشارك يف معهد العالقات الدولية واإلسرتاتيجية بفرنسا ،تتناول
منشوراته قضايا تتعلق باحلضارة العربية اإلسالمية.

خلييف ميشيل

خمرج فلسطيين ولد يف النارصة ،غادر مدينته سنة  1970صوب
بروكسيل ،حيث واصل تدريبه يف اإلخراج املرسيح والراديو
والتلفزيون .وهو خمرج فيمل «عرس يف اجلليل» سنة .1987
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55 .54

95 .93 .88 .86

35 .34

خروز إدريس

خبري اقتصادي التكوين ،أرشف عىل املكتبة الوطنية باملغرب حىت
سنة  ،2016مث مؤسسة روح فاس ومهرجان املوسيىق الروحية .سنة
 ،2018مت اختياره ليكون مندوبا لملعرض املغاريب للكتاب بوجدة.

كسيكس إدريس

حصايف واكتب مرسيح مغريب ،وهو أيضًا ناقد أديب ويرشف
عىل مركز أحباث معهد الدراسات العليا يف التدبري «»HEM
وجملة نفس املعهد« ،إيكونوميا» ،ومكدافع عن التفكري العقالين،
يويل كسيكس أمهية قصوى إلغراء الكتابة.

احلبايب مامون

اكن مؤلفا يف جمال العلوم االقتصادية قبل أن جيذبه األدب .نرش
روايته األوىل سنة  .1994ومنذ ذلك احلني ينرش بانتظام (يف
رصيده حىت اليوم ،ثالثة عرش رواية) ومن خالهلا يكشف مجموعة
من مساحات الظل يف املجمتع.

هلبيل التجموعيت نعمية

أاكدميية وخبرية استشارية ،نرشت العديد من املقاالت .وقد فازت
روايهتا األوىل «الالحئة» بالعديد من اجلوائز .رافقت مرشوع
إعادة تأهيل املدينة العتيقة بفاس واشتغلت عىل اإلساكن غري
اليحص ومدن الصفيح.

حللو مرمي

مــن أصــل مــغــريب ،مستشارة يف جمــال التسويق واإلدارة
والتواصل وتكوين املدربني ،شاركت يف عدة حمارضات وأرشفت
عــى تسيري مجموعة مهنا .يف سنة  ،2012أسست مكتب
«( »Compétence plusكفاءات وأكرث) بالدار البيضاء.

الربر فرانسوا

حمافظ املكتبة الفرنسية ،شغل منصب امللحق الثقايف بسفارة
فرنسا يف املغرب ومدير مكتبات مرسيليا .وهو مدير سلسلة لدى
دار النرش «الكروازي دي شومان» (ملتىق الطرق).

االزرق نورة

لسانية ،واملسؤولة احلالية عن مركز الهتيئة اللغوية باملعهد املليك
للثقافة األمازيغية.
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432 .15

95 .93 .90 .86

247 .241

50 .45 .42

 283إىل 288

173 .165

124

لومنان إيستري

تعمل حصافية يف إذاعة وطنية فرنسية كبرية ،شغوفة باألدب،
مكا تنشط أيضا مجعية «البلمي دو بان» (ريشة الطاووس) ،اليت
هتدف إىل تطوير الكتاب املمسوع.

الوكييل ميلود

املدير السابق لملعهد العايل للدراسات البحرية ،يرتأس املجلس
العيمل ملنتدى البحر ،أستاذ جبامعة دمحم اخلامس بالرباط ،وهو
ً
أيضا باحث مشارك يف املعهد املليك للدراسات االسرتاتيجية
بالرباط.

ليفوين فرانسوا

أستاذ الفلسفة ،يرشف عىل عدة سالسل لدى عدد من النارشين.
عضو يف هيئة حترير جملة قنطرة الصادرة عن معهد العامل
العريب .نرش تسعة مؤلفات وشارك يف عدد من األمعال امجلاعية.

محمود دميا

شاعرة مرصية ،تبنت شلك القصيدة احلرة .وبعد حصوهلا عىل
اإلجازة يف العلوم ،ابتعدت عن جمال ختصصها ،وأنتجت ديوانني
شعريني ،نرشا بعد ديواهنا «فصول الربيع العربية» ولقد سامهت
هذه الدواوين يف إبراز قرحيهتا الشعرية.

ماجدولني ثريا

أستاذة جامعية ،شاعرة واكتبة مغربية ،خبرية يف الشؤون
الثقافية ،ويه عضو مؤسس مجلعية النساء املبدعات يف البحر
األبيض املتوسط .تتوفر عىل مخسة دواوين شعرية منشورة.

موهوب دمحم

أستاذ الفلسفة جبامعة القايض عياض مبراكش ،وهو مرتمج
ً
أيضا من العربية إىل الفرنسية .له عدة مقاالت حول الرتمجة
واألدب ،و«مقتطفات من القصة القصرية الفلسطينية».

مارتن فريدريك

اكتبة فرنسية ،فــازت سنة  2004جبائزة بروميثيوس اليت
متنح لك سنة ملجموعة من القصص القصرية املمتزية .ونرشت
بعدها العديد من الكتب ،مبا يف ذلك مجموعة من دواوين الشعر
والروايات .مكا تكتب أيضا للشباب.
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389 .388 .387

.170 .167 .165 .162
174 .172

29 .25

38 .37 .35 .34

82 .79 .77 .75

272

57 .55 .54

ماطا فدرياك

رسامة وحناتة فرنسية من أصل تشييل ،ويه عضو مؤسس يف
«معهد للك العامل» الذي أنشأه إدوارد لكيسان سنة  .2007ويه
أيضا «فنانة بدوية» مع متحف املارتينيك للفنون يف األمريكيتني.

امباريك دمحم

مهندس ،مهندس معامري ،دكتور ،ووزير سابق ،مدير واكلة جهة
الرشق حيث قام بتطوير النرش للتعريف والرتوجي جلهة الرشق.
ويف سنة  ،2017أسس املعرض املغاريب للكتاب.

املؤدب أمينة

حاصلة عىل الدكتوراه يف اللسانيات اإلثنية ،وشغلت منصب
ملحقة ثقافية بالقاهرة ،مث يف دمشق ومدريد وإشبيلية وبرشلونة ؛
ترشف حاليا عىل مركز الكتاب واإلعالم يف السفارة الفرنسية
باملغرب.

املؤدب هند

حصافية ووثائقية فرنسية ،حائزة عىل املاجستري يف الفلسفة
وآخر يف العلوم السياسية .تشارك يف جملة «نيو جيو» عىل
راديو «نوفا» وتنشط فهيا برناجم « 3أزمنة 3 ،حراكت».

ميفراين عبد احلق

شاعر مغريب من اجليل اجلديد وهو مسؤول ثقايف ،قام باإلرشاف
ً
أيضا رئيس
عىل اللقاء الدويل اخلامس للشعر بآسيف .وهو
مؤسسة «اللكمة» للثقافة والفنون منذ سنة .2013

معز ماجد

نارش وشاعر تونيس ،حاصل عىل هشادة الدراسات العليا املعمقة
يف عمل األحياء ،حصل بعد ذلك عىل املاجستري يف التدبري من
فرنسا سنة  .2000وهو الفائز يف مسابقة الشعر بول فريلني يف
سنة  ،2011وهو ميثل الشعر الفرنكفوين اجلديد بتونس.

.104 .101 .100 .98
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.381 .17 .16 .14 .12
.437 .435 .434 .431
439

363 .359 .356 .354

.102 .101 .100 .98
105 .103

.255 .254 .253 .252
257 .256

.188 .187 .186 .185
.194 .192 .191 .190
245

موراليس أتياس فالريي

مغنية واكتبة لكامت أغاين من بورتوريكو .ويه خشصية إعالمية
يف املجال المسيع البرصي ،تعاونت مع عــدد من الفنانني
املوسيقيني .بدأت حياهتا املهنية ممكثلة يف سنة  2001ومسريهتا
املوسيقية يف سنة .2003
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نعامن ڭسوس مسية

عاملة اجمتاع مغربية وناشطة نسوية ،سامه كتاهبا «بعيدًا متامًا
عن العفة» يف هشرهتا لدى مجهور واسع من القراء .تسامه
مبقاالت يف املجالت النسائية املغربية ،ويف املجلة اإلسبانية
 ،M’Sur9مكا تنرش مقاالت فكرية.

النقروش مسرية

شاعرة جزائرية تكتب بالفرنسية ،تعيش حياة أدبية دولية جد
نشطة ،حيث تسامه يف العديد من املجالت األدبية .ولقد قامت
بعمل استثنايئ يف جمال النرش عن الشعر اجلزائري املعارص.

نكومو هرني

مدير الكتاب ،والفنون التشكيلية والبرصية يف وزارة الثقافة
والفرنكوفونية بكوت ديفوار ،أسس سنة  2007مجعية «أكوابا
الثقافة» واليت تسىع لتعزيز قمية األدب يف القارة اإلفريقية.

نونزي فكتور رودريڭزي

شاعر وحصايف وناقد أديب ومرتمج كويب .عاش يف نياكراغوا
مدرسا
وكولومبيا والواليات املتحدة األمريكية ،حيث يعمل حاليًا
ً
للغة اإلسبانية.

أونيسفوري نميب

اكتب اكمريوين ،قريب من املثقفني املغاربة ،مكا معل مع املنمظة
الدولية للهجرة .يسامه يف كثري من الصحف ويرشف عىل جملة
« »Afrique Progrèsمنذ سنة .2014

ولعلو فتح اللـه

اقتصادي وسيايس مغريب ،وزير االقتصاد واملالية سابقا ،معدة
الرباط من  2009إىل  ،2015فاز يف سنة  2018باجلائزة اخلاصة
يف معرض بكني الدويل للكتاب عن مؤلفه «الصني وحنن».

كوينكتون تريي

رئيس التحالف الدويل للنارشين املستقلني حىت سنة  ،2013لديه
خربة واسعة يف جمال النرش واحلوار بني الثقافات واملكتبات
اإلعالمية .وهو باحث يف جمال اقتصاديات الكتاب.
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216 .210

48 .41
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341 .338 .335 .333

382 .373

.392 .389 .388 .387
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رشيق عبد الرمحان

عامل اجمتاع مغريب وخبري يف التخطيط احلــري وباحث،
يقدم خدماته االستشارية ملجلة معران (الدوحة) مكا يدرس عمل
االجمتاع احلــري يف اجلامعة .وقد نرش عدة أحبــاث حول
احلراكت االجمتاعية وعمل االجمتاع احلرضي يف املغرب.

رشيق حسن

عامل أنرثوبولوجيا مغريب ،وهو أستاذ جاميع يف الدار البيضاء
ويف العديد من اجلامعات األجنبية .بعد حبوث يف املناطق القروية،
صار هيمت باأليديولوجيات السياسية والدينية.

راشد رشدي

فرنيس من أصول مرصية ،ولد يف القاهرة ،وهو عامل رياضيات
وفيلسوف ومؤرخ للعلوم .يستكشف معله الفكر العريب ،ال سميا
من خالل النصوص القدمية ونصوص القرون الوسىط .يدرس
يف اليابان والقاهرة وباريس.

الرتناين عبد القادر

نارش مغريب ،لكنه معروف بشلك خاص بطباعة الكتب امجليلة،
والــي تغيط العديد من املوضوعات .أســس االحتــاد املهين
للنارشين املغاربة ،ويرتأسه حاليا.

رحيحيل زهور

بعد أن اشتغلت جبد وصرب من أجل احلفاظ عىل الذاكرة الهيودية
إىل جانب سميون لييف من أجل مجع لك املعلومات حول تارخي
الوجود الهيودي الطويل جدًا يف املغرب ،األستاذة رحيحل ،ويه
عاملة أنرثبولوجيا مغربية تشتغل حاليا مكحافظة لملتحف الهيودي
املغريب يف الدار البيضاء.

الصايل نورالدين

ولد يف طنجة ،اكن أستاذا ومفتشا عاما للفلسفة ،مكا أنه شغل
منصب مدير املركز السيمنايئ املغريب ،شارك يف تأسيس سيمنا
وطنية مغربية من خالل تطوير عشق السيمنا.

الساملي حبيب

اكتب تونيس ،اكن يف البدء أستاذا للغة العربية قبل أن يسافر
ملتابعة الدراسة يف السوربون .ولقد اختار الصحافة الثقافية .بعد
التربيز ،يعيش حبيب الساملي يف باريس ويعمل اللغة العربية يف
األقسام التحضريية.
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سامويو تيفني

تيفني سامويو روائية فرنسية ولدت يف املنطقة الباريسية .ويه
حال ًيا أستاذة جامعية تدرس يف جامعة باريس  3السوربون
اجلديدة.

سهنوري صباح

اطلع قراؤها الناطقون بالفرنسية عىل أمعاهلا بفضل ترمجات
املعهد الفرنيس باخلرطوم ،ألن الاكتبة السودانية تكتب باللغة
العربية .أمعاهلا عبارة عن نصوص روائية وشعرية.

مشربي اكرل

اكتب وحصيف ماليط ،وهو أيضا مدافع عن حقوق اإلنسان ،قام
بالعديد من التقارير الدولية ،مبا يف ذلك يف األرايض الفلسطينية
احملتلة .وألنه مستقر يف الرشق األوسط ،أرشف عىل األقسام
اإلعالمية لعدة منمظات غري حكومية.

سيبيليو سميوين

مدرس وباحث إيطايل يف اللغة العربية وآداهبــا ،يرشف عىل
املاجستري يف اللغات والثقافات الرشقية .وهو مرتمج متخصص،
حاصل كذلك عىل دكتوراه يف األدب املقارن من جامعة نابويل.

سينارص زكية

أستاذة جامعية وحاصلة عىل الدكتوراه يف اللسانيات والعلوم
اإلنسانية ،مسؤولة رفيعة يف وزارة الرتبية الوطنية ،ويه أيضًا
ِّ
املؤسسة للجمعية املغربية للرتاث اللغوي.
الرئيسة

سيال فودي

سيايس سنغايل ،شغل منصب رئيس « ،»SOS-Racismeعضو
الربملان األورويب ،عضو املجلس االقتصادي واالجمتايع والبييئ
بفرنسا .يف سنة  ،2014أصبح سفريا متنقال للسنغال.

تيملاتني مهند

أستاذ يف قسم الفلسفة جبامعة قادس (إسبانيا).

الرتايب عبد اللـه

.70 .68 .65 .61 .60
359 .71

266 .265

205

203

365 .364 .356

.48 .47 .45 .42 .41
143 .136 .50

299 .297 .295

حصايف مغريب متخصص يف اإلسالم السيايس يف املغرب 147 ،إىل
شغل منصب مدير حترير جملة زمان .سنة  ،2014انضم إىل  153إىل 158
جملة « »Tel Quelاألسبوعية .ويستضيف برناجم «Confidences
( »de presseأرسار الصحافة) عىل القناة الثانية املغربية.

.151
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تور يونيسة

بعد حصوله عىل الدكتوراه يف اململكة العربية السعودية ،عاد إىل
ساحل العاج وأنشأ مؤسسة تعلميية .مكا يرأس فرع الطريقة
التيجانية واليت سامه يف تأسيهسا بساحل العاج.

الطرابليس هباء

اكتبة وحصافية مغربية ،حاصلة عىل هشــادة الدكتوراه يف
الدراسات االقتصادية من جامعة « .»Aix-en-Provenceألفت
العديد من الروايات الناحجة .وحصلت عن روايهتا «أخربين عن
احلب» ،عىل «جائزة إيفوار» سنة .2014

اليرتيب كرمية

أستاذة جامعية ،تدرس اللغة الفرنسية وآداهبا وتنرش العديد
من املقاالت عن الكتاب املغاربيني الناطقني بالفرنسية .مكا كتبت
مقاالت وحتاليل حول أمعل كبار الكتاب املغاربة.

زكنياريس جون

عال اجمتاع وأاكدميــي فرنيسُ ،يــدرِس ويشارك بانتظام يف
ِ
الرباجم السياسية إلذاعة «لوكس راديو» .ينرش مقاالت أدبية وهو
أحد مؤسيس «دائرة األدب املعارص».

زنكنة هيفاء

روائية وناشطة ورسامة سياسية عراقية ،شاركت يف العديد من
املنشورات الدولية وكذلك يف معارض يف أوروبا ،وشاركت يف
تأسيس الرابطة الدولية للدراسات العراقية املعارصة.
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221

.321 .319 .318 .317
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 240إىل 249

.261 .260 .202 .82
311

زاوي دمحم

خمرج جزائري ،و حصايف أيضا ،ومرسيح ومنشط إذايع.
ولقد أبرز فيمله «أنا حالة إنسانية» عىل حساسيته القوية اجتاه
مأساة املنىف واليت يرمسها بطريقة مؤثرة.

57 .55

الزكري خالد

أستاذ جاميع وباحث ،يف جامعة مــوالي إمساعيل مبكناس
وأستاذ زائر بلك من جامعة ،إكس الشابيل ،ماهنامي ،اليزبيغ
وباريس ولقد ركز حبث تأهيله عىل الدراسة املقارنة بني األدب
املغاريب الناطق بالعربية والفرنسية.
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امجلعة  19أكتوبر 2018
11 : 00 - 09 : 30
مساءلة
الكوين
تسيري :
نورالدين الصايل

أن تكون مبدعا
عربيا اليوم
تسيري :
دميا محمود

الكتابة واإلبداع
يف إفريقيا
تسيري :
فودي سيال

الواقع واحلمل
تسيري :
ميالين
دمحم زاوي

رشدي راشد،
فرانسوا ليفوين

جنوان درويش،
رشا األمري،
ميشيل خلييف

محيد بناين،
هرني نكومو،
مانتيا دياورا،
نعمية هلبيل التجموعيت

حسن رشيق،
فريدريك مارتن،
لورا كرايوتوف

12 : 45 - 11 : 15
الرشق والغرب :
أفقا التفكري
تسيري :
خالد الزكري
إدريس جعيدان،
تيفني سامويو،
حمكت شطا،
دمحم رشيف
فرجاين

اإلرث الثقايف
تسيري :
شكيب ڭسوس

املرشق واملغرب
الكبري :
بني األنا واآلخر
تسيري :
ثريا ماجدولني

زكية داوود،
إدريس كسيكس،
سعد اخلياري،
بوعزة بنعارش

حبيب الساملي،
هدى براكت،
دمحم األشعري

الشباب،
املرجعيات
واالنتظارات
تسيري :
جليل بناين
هند املؤدب،
فدرياك ماطا

16 : 30 - 15 : 00
أسفار
األندلس
تسيري :
موالي امحد
الڭمون
روين دوسياكيت،
دمحم بنيس،
أنطونيو شافيس

اإلبداع
باألمازيغية
تسيري :
احلسني املجاهد

اجلاليات  :هويات
إفريقية جديدة
تسيري :
حيىي أبو الفرح

مفتاحة عامر،
فامطة أڭناو،
نورة االزرق،
عبداللـه بومالك

مانتيا دياورا،
بوعزة بنعارش،
فودي سيال،
عبد الفتاح الزين،
جون لويس ڭيڭو
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اهلجرة والعوملة
تسيري :
عبداللـه الرتايب
شادية أعراب،
جون بول كفاليريي،
دمحم العمريت،
يوسف أمني
العيمل

امجلعة  19أكتوبر ( 2018تمتة)
18 : 30 - 17 : 00
املتوسط :
بني الثقافة واملجهول
تسيري :
ميلود الوكييل
مصطىف احلسين
اإلدرييس،
إڭناسيو ڭوتيرييز
دوتريان،
فرانسوا الربر

النرش والرتاث
األمازييغ
تسيري :
احلسني
املجاهد

متخيل
اللغات
تسيري :
زكية داوود

عبدالقادر الرتناين،
فامطة بوخريص،
ادريس أزدود

أمحد بوكوس،
ماجد معز

الكتابة عىل اجلدران :
حتية لغزة
تسيري :
ساحم درويش
حيىي عباد،
اكرل مشربي،
سيبيليو سميوين،
هيفاء زنكنة

السبت  20أكتوبر 2018
11 : 00 - 09 : 30
كتابات
نسائية
تسـيـري :
مسية نعامن ڭسوس

اإلسالم
واحلداثة
تسيري :
خالد الزكري

املغرب الكبري،
الصورة عند اآلخر
تسيري :
جون زكنياريس

جنوب-جنوب :
اللحظة الشعرية
تسيري :
عبد احلق ميفراين

هباء الطرابليس،
فالريي
موراليس-أتياس،
مسرية النقروش،
أنيسة بلفقيه

فوزية الرشيف،
عيل بمنخلوف،
دمحم النايج

عبد القادر بنعيل،
سلمي اجلاي،
ماجد معز،
مامون احلبايب،
عبد اللـه بيضا

فكتور
رودريڭزي نونزي،
رشا األمري،
جنوان درويش،
بامس النربيص

12 : 45 - 11 : 15
كتابات نسائية
تسيري :
أمينة بروايض

اإلسالم واحلداثة
تسيري :
عبدالرمحان رشيق

كتابات مغاربية
تسيري :
مرمي حللو

ليىل أبوزيد،
هدى براكت،
هيفاء زنكنة،
صباح سهنوري

عبد املجيد الرشيف،
فؤاد بن أمحد،
دمحم موهوب،
خصر بنحسني

حبيب الساملي،
دمحم عالوة حايج،
سكينة حبيب اللـه
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عرض تقدميي لعمل
خيايل ومعل جترييب
تسيري :
إدريس جعيدان
أمحد بوكوس،
مهند تملاتني،
اكثرين فيليبون

السبت  20أكتوبر ( 2018تمتة)
16 : 30 - 15 : 00
سؤال الكتابة
تسيري :
محمـد عـالوة
حايج
سكينة حبيب اللـه،
خلود الفالح،
أمل بوشارب،
إيناس العبايس

الرتاث الهيودي
الثقايف
املغاريب
تسيري :
كرمية اليرتيب

املهاجر
اليوم
تسيري :
موغـييـل أوڭري
عبد الرمحان رشيق،
بيوس ديالو،
نميب أونيسفوري

زهور رحيحيل،
دمحم حامتي،
بول دحان

أية ماكنة للكوين
يف الفضاء اإلفرييق
املتعدد الثقافات ؟
تسيري :
سعيدة بلوايل
عبد العزيز
مامادو مايڭا،
يونيسة تور،
حافظ أدامو نفادا،
بالو داودة

18 : 30 - 17 : 00
الرتمجة والكوين
تسيري  :أمينة املؤدب

جماالت ناهضة
تسيري  :بوعزة بنعارش

باربارا اكسان ،تيفني سامويو ،زكية سينارص

فكري بنعبد اللـه ،فتح اللـه ولعلو

17 : 00
الصوفية وثقافة السالم مع مؤسسة امللتىق
تسيري  :أمحد زيك
موالي منري القادري بوتشيش ،ميشيل هتاو شان ،عبداملالك ،بلقامس اجلطاري،
دمحم بنيعيش ،حكمي الفاضل االدرييس

األحد  21أكتوبر 2018
11 : 00 - 09 : 30
الكتاب المسيع ،مدخل آخر لولوج األدب
تسيري  :إيستري لومنان وتريي كوينكتون
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اكفة األفاكر الواردة يف هذا الكتاب تعرب عن رأي أحصاهبا،
وال تعرب بتاتا عن وجهة نظر واكلة جهة الرشق

واكلة جهة الرشق
إصدارات  oriental.maوقائع  /فرباير 2019

